São Paulo, quarta-feira, 19 de junho de 2019
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FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ: 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em centenas de reais)
2017
2016 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital
Adiantamento para Reserva de ágio na Reserva
Lucros
social futuro aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
4.352.230 4.202.734
Total
27.426 20.063 Saldos em 31/12/2015
1.190.412
269.000
1.737.500 2.990
56.807 3.256.709
32.938 16.781 AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital
–
387.975
–
–
– 387.975
10.642 21.147 Lucro (prejuízo) do exercício
–
–
–
–
(87.563) (87.563)
4.281.224 4.144.743 Saldos em 31/12/2016
1.190.412
656.975
1.737.500 2.990
(30.756) 3.557.121
–
– Reserva legal
–
–
– 12.406
(12.406)
–
4.352.230 4.202.734 AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital
–
116.950
–
–
– 116.950
–
–
–
–
248.123
248.123
Lucro
(prejuízo)
do
exercício
260.358 289.962
1.190.412
773.925
1.737.500 15.396
204.961 3.922.194
594
370 Saldos em 31/12/2017
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2017
2016 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
3.633
1.109
2017
2016
256.131 288.483 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
248.123 (87.563) Adiantamento para futuro aumento de capital
169.678 355.651 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
116.950 387.975
248.123 (87.563) Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
157.638 355.651 Lucro líquido (prejuízo) ajustado
(16.157) 16.781 de financiamento
10.943
– Aumento de ativos: - Clientes
116.950 387.975
10.505 (17.946)
1.097
– - Impostos a recuperar
3.922.194 3.557.121 - Transações com partes relacionadas: - Estoques (136.481) (781.235) Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
7.363 (784.923)
de
Financiamentos
1.190.412 1.190.412 Aumento de passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas 224 (2.465)
2.524 (1.206) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 20.063 804.986
1.737.500 1.737.500 - Obrigações tributárias
27.426 20.063
(218.325) (299.264) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
15.396
2.990 - Contas a pagar
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
773.925 656.975 Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
7.363 (784.923)
(109.587)(1.172.898) Equivalentes de Caixa
204.961 (30.756) operacionais
4.352.230 4.202.734
Demonstração do Resultado
2017
2016 Resultado operacional antes do resultado
2017
2016
Receita
operacional
líquida
222.000
12.083
financeiro
líquido
266.835
(104.951)
Diretoria
Impostos
sobre
serviços
(8.103)
(441)
Resultado
financeiro
líquido
(1.476)
24.475
Ricardo Palacow Zylberman - Diretor
Lucro Bruto
213.897 11.642 Resultado operacional antes do IR e CS
265.359 (80.476)
Contador
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (64.845) (130.221) (–) Imposto de renda e contribuição social corrente (17.236) (7.088)
Carlos Aberto Gomes do Vale
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
117.783 13.628 Lucro/Prejuízo do Exercício
248.123 (87.564)
TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Não Circulante
Total do Ativo
Passivo/Circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Não Circulante
Consórcio a pagar
Depósitos de caução
Conta corrente - SR Prime
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de ágio
Reserva legal
Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do Passivo

FC - IX Participações S.A.

CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 (Em centenas de reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Demonstração do Fluxo de Caixa
Ativo/Circulante
100,00
Origens dos recursos
31/12/13 Atividades operacionais: Resultado do exercício
Disponível: Caixa
2,00 Das operações
– Redução (aumento) do ativo operacional
Transações com partes relacionadas: Florida Center
98,00 Ajuste ao lucro líquido do período
– Transações com partes relacionadas
Total do ativo
100,00 Dos acionistas
– Aumento (redução) nos passivos operacionais
Passivo/Patrimônio líquido
100,00 De terceiros
– Caixa líquido gerado - atividades operacionais
Capital social: Capital social integralizado
100,00 Total das origens de recursos
– Redução (aumento) das atividades de investimento
Total do passivo
100,00
Aplicações de recursos
Aumento (redução) nas atividades de financiamento
Total
das
aplicações
de
recursos
– Integralização de capital
Demonstração das Mutações Capital social integralizado
– Caixa líquido gerado - atividade de financiamento
do Patrimônio Líquido
e a integralizar (–) Total Variação do capital circulante líquido
Demonstração da variação do capital circulante líquido
Saldo em 31/12/2012
–
–
Aumento (redução) líquido nas atividades financiamento
100,00 Caixa, bancos e aplicações financeiras no fim do exercício
Capital social integralizado e a integralizar
100,00 100,00 Ativo circulante final do exercício
Variação
do capital circulante líquido
100,00 Aumento (redução) líquido do saldo de caixa,
Saldo em 31/12/2013
100,00 100,00
São Paulo, 31 dezembro de 2013
Ricardo Polacow Zylberman - Diretor
Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0 bancos e Aplicações financeiras

31/12/13
–
(98,00)
(98,00)
100,00
100,00
2,00
2,00
2,00

FC-IX Participações S.A.

CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2014 2013
Demonstração do Resultado dos Exercícios
2014 2013
Balanços Patrimoniais
2014 2013
307.262
– Lucro Bruto
–
–
Ativo/Circulante
4.084.599 100 Passivo/Circulante
5.748
– Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas
(29.984)
–
Caixa e equivalentes de caixa
1.077.842
2 Obrigações tributárias
Contas a pagar
301.514
– Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido(29.984)
–
Partes relacionadas
195 98
829.396
– Resultado Financeiro Líquido
Não Circulante
71.121
–
Estoques
3.006.562
–
Obrigações por aquisição de imóveis
829.396
– Resultado operacional antes do IR e contribuição social 41.137
–
Total do Ativo
4.084.599 100 Patrimônio Líquido
2.947.941 100 (–) Imposto de renda e contribuição social corrente
(17.222)
–
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Capital social
1.757.300 100 Lucro/Prejuízo do Exercício
23.915
–
2014 2013 Reserva de ágio
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
1.166.726
–
Reser- Re- Lucros
Demonstração
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
23.915
– Reserva legal
1.196
–
da Mutação do
Capital
va de serva acumuLucro líquido (prejuízo) ajustado
23.915
– Lucros ou prejuízos acumulados
22.719
–
social capital legal lados
Total
Patrimônio Líquido
Aumento de ativos: - Estoques
(3.006.464)
– Total do Passivo
4.084.599 100 Saldos em 31/12/2012
–
–
–
–
–
- Partes relacionadas
(196) (98) Caixa líquido gerado (consumido)
100
–
–
–
100
2014 2013 Integralização de capital
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias
5.748
– nas atividades de financiamento
100
–
–
–
100
2.923.926 100 Saldos em 31/12/2013
- Contas a pagar
1.130.910
– Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
Capital social
1.757.200
–
–
– 1.757.200
Caixa líquido gerado (consumido)
1.077.840
2 Reserva de ágio na
de Financiamentos
– 1.166.726
–
– 1.166.726
nas atividades operacionais
(1.846.086) (98) Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
2
– subscrição de ações
–
– 1.196 (1.196)
–
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
1.077.842
2 Reserva legal
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
–
–
– 23.915 23.915
Lucro (prejuízo) do exercício
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
1.077.840
2 Saldos em 31/12/2014 1.757.300 1.166.726 1.196 22.719 2.947.941
Integralização de capital
1.757.200 100 Equivalentes de Caixa
Reservas de capital
1.166.726
– São Paulo, 31 de Dezembro de 2014 Diretor: Ricardo Polacow Zylberman Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ: 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2018
2017 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital
Adiantamento para Reserva de ágio na Reserva
Lucros
Ativo/Circulante
4.419.047 4.352.230
Total
social futuro aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
Caixa e equivalentes de caixa
52.388
27.426 Saldos em 31/12/2016
1.190.412
656.975
1.737.500 2.990
(30.756) 3.557.121
Clientes
38.113
32.938 Reserva Legal
–
–
– 12.406
(12.406)
–
Impostos a recuperar
–
10.642 AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital
–
116.950
–
–
– 116.950
Estoques
4.328.545 4.281.224 Lucro (prejuízo) do exercício
–
–
–
–
248.123 248.123
Não Circulante
–
– Saldos em 31/12/2017
1.190.412
773.925
1.737.500 15.396
204.961 3.922.194
Total do Ativo
4.419.047 4.352.230 Reserva Legal
–
–
– 13.294
(13.294)
–
Passivo/Circulante
157.574 260.358 AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital
–
20.000
–
–
– 20.000
Obrigações sociais e trabalhistas
612
594 Lucro (prejuízo) do exercício
–
–
–
–
265.506 265.506
Obrigações tributárias
7.855
3.633 Saldos em 31/12/2018
1.190.412
793.925
1.737.500 28.690
457.173 4.207.700
Contas a pagar
149.107 256.131
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Não Circulante
53.773 169.678 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2018
2017 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Consórcio a pagar
52.437 157.638 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
265.506 248.123 Adiantamento para futuro aumento de capital
20.000 116.950
Depósitos de caução
1.336
10.943 Lucro líquido (prejuízo) ajustado
265.506 248.123 Caixa líquido gerado (consumido) nas
Conta corrente - SR Prime
–
1.097 Aumento de ativos: - Clientes
(5.175) (16.157) atividades de financiamento
20.000
116.950
Patrimônio Líquido
4.207.700 3.922.194 - Impostos a recuperar
10.642 10.505 Aumento (Redução) Líquido nas
Capital social
1.190.412 1.190.412 - Estoques
(47.321) (136.481) Atividades de Financiamentos
24.963
7.363
Reserva de ágio
1.737.500 1.737.500 - Obrigações sociais e trabalhistas
18
224 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
27.426 20.063
Reserva legal
28.691
15.396 - Obrigações tributárias
4.222 2.524 Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
52.388
27.426
Adiantamento para futuro aumento de capital
793.925 773.925 - Contas a pagar
(222.928) (218.325)
Lucros ou prejuízos acumulados
457.172 204.961 Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais4.963 (109.587) Aumento (Redução) Líquido em Caixa
e Equivalentes de Caixa
24.962 7.363
Total do Passivo
4.419.047 4.352.230
Demonstração do Resultado
2018
2017 Resultado operacional antes do resultado
Diretoria
286.722 266.835
Receita operacional líquida
309.535 222.000 financeiro líquido
Sérgio Milano Benclowicz - Diretor
2.598 (1.476)
Impostos sobre serviços
(11.298) (8.103) Resultado financeiro líquido
Contador
289.321 265.359
Lucro Bruto
298.237 213.897 Resultado operacional antes do IR e CS
Carlos Aberto Gomes do Vale
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (135.236) (64.845) (–) Imposto de renda e contribuição social corrente (23.815) (17.236)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
123.721 117.783 Lucro/Prejuízo do Exercício
265.506 248.123
TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

FC - Traipu Participações S.A.

CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2016
2015 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital
Adiantamento para Reserva de ágio na Reserva
Lucros
4.202.734 4.171.695
Ativo/Circulante
Total
social futuro aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
Caixa e equivalentes de caixa
20.063 804.986 Saldos em 31 de dezembro de 2014
1.757.300
–
1.166.726 1.196
22.719 2.947.941
Clientes
16.781
– Reserva de ágio na subscrição de ações
–
–
570.774 1.794
(1.794) 570.774
Impostos a recuperar
21.147
3.201 Capital social integralizado e a integralizar
(566.888)
–
–
–
– (566.888)
Estoques
4.144.743 3.363.508 AFAC - Adiantamento/Futuro aumento de capital
–
269.000
–
–
– 269.000
4.202.734 4.171.695
Total do ativo
–
–
–
–
35.882
35.882
Lucro
(prejuízo)
do
exercício
289.962 326.091
Passivo/Circulante
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2015
1.190.412
269.000
1.737.500
2.990
56.807
3.256.709
Obrigações sociais e trabalhistas
370
2.835
–
387.975
–
–
– 387.975
Obrigações tributárias
1.109
2.315 AFAC - Adiantamento/Futuro aumento de capital
–
–
–
–
(87.563) (87.563)
Contas a pagar
288.483 320.941 Lucro (prejuízo) do exercício
1.190.412
656.975
1.737.500 2.990
(30.756) 3.557.121
355.651 588.896 Saldos em 31 de dezembro de 2016
Não circulante
Consórcio a pagar
355.651 588.896
Demonstração do Resultado do Exercício
2016 2015
–
2.874
3.557.121 3.256.708 - Impostos e contribuições a recolher
Patrimônio líquido
12.083
–
(299.264) (221.073) Receita operacional líquida
Capital social
1.190.412 1.190.412 - Contas a pagar
(441)
–
Impostos sobre serviços
Reserva de ágio
1.737.500 1.737.500 Caixa líquido gerado (consumido)
nas
atividades
operacionais
(1.172.898)
(545.741)
Lucro
bruto
11.642
–
Reserva legal
2.990
2.990
Adiantamento para futuro aumento de capital
656.975 269.000 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (130.221) (42.683)
– (566.888) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(30.756)
56.806 Integralização de capital
Lucros ou prejuízos acumulados
13.628 (3.885)
– 570.774
4.202.734 4.171.695 Reservas de capital
Total do passivo
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
387.975
269.000 Resultado operacional antes resultado financeiro líquido(104.951) (46.568)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2016
2015
Resultado
financeiro
líquido
24.475
108.702
Caixa líquido gerado (consumido) nas
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(80.476) 62.134
387.975 272.886 Resultado operacional antes do IR e CS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(87.563) 35.882 atividades de financiamento
(7.088) (26.253)
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente
Lucro líquido (prejuízo) ajustado
(87.563) 35.882 Aumento (redução) líquido nas
(784.923) (272.856) Lucro/prejuízo do exercício
(87.564) 35.881
Aumento de ativos: - Clientes
16.781
– atividades de financiamentos
804.986 1.077.842
- Impostos a recuperar
(17.946) (3.005) Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
São Paulo, 31 dezembro de 2016
20.063 804.986
- Estoques
(781.235) (356.947) Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
Ricardo Polacow Zylberman - Diretor
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (2.465)
– Aumento (redução) líquido em
(784.923) (272.856)
Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0
- Obrigações tributárias
(1.206) (3.472) caixa e equivalentes de caixa

3ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000908993.2018.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MONICA KELLY LIMA DA SILVA, CPF 350.963.508-60, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA.
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$27.735,61, 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 12 de junho de 2019.

3ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0004687-50.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a WARLLEY RANGGEL ALVES OLIVEIRA (CPF 351.598.818-16), que nos autos
da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - Serviços Educacionais LTDA, 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$
35.025,76 (valor em 31/03/2019), 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.

IMA
GINUS DIA
GNOSTICO POR IMA
GEM LLTD
TD
A ME.
IMAGINUS
DIAGNOSTICO
IMAGEM
TDA
CNPJ: 28.390.682/0001-05
EDIT
AL DE CONV
OCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRA
ORDINÁRIA
EDITAL
CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
GINUS DIA
GNOSTICO POR IMA
GEM LLTD
TD
A ME, convoca os senhores sócios: Mar
ia Rita Lima Bez
err
A IMA
IMAGINUS
DIAGNOSTICO
IMAGEM
TDA
Maria
Bezerr
erraa, Simone
Soares Torres
unior
orres, Inês Dias de Melo
Melo, e Valter Almeida Silv
Silvaa e JJunior
unior; a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
sócios, a ser realizada nas dependências da sede da empresa, localizada à Rua Professor Francisco Pinheiro, nº 211 – Vila
imeir
Princesa Isabel, São Paulo-SP, no dia 08 de julho de 2019, às 13h00 em pr
primeir
imeiraa con
convvocação e as 13h30 a segunda
convocação. Serão tratados os seguintes assuntos: Deliberação para pauta dos próximos 06 meses.
São Paulo/SP, aos 14 de junho de 2019

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0041304-71.2003.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) DANIELLE GLAZ DIEHL e VANESSA ARAUJO GLAZ, que lhes foi instaurado
Incidente de Habilitação dos Herdeiros de Jacques Glaz nos autos da Ação de Despejo (autos
nº 0041304-71.2003.8.26.0002), encontrando-se na fase de Cumprimento de Sentença por parte
de Camila Coelho Pereira Spinelli e outros. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para responderem ao Incidente de
Habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
devendo apresentar contestação. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
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 07 de
junho de 2019.

9ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1065326-25.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VANUZA NERES ROCHA, CPF 295.383.258-32, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a
cobrança de R$ 7.338,84 (Dez/2016), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais,
firmado entre as partes referente as mensalidades de Fevereiro a Dezembro de 2015, vencidas e
não pagas. Encontrando-se a requerida 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 con testada a
ação, a requerida 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. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2019.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0003231-57.2013.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS
VINICIUS MANZINI, Brasileiro, CPF 369.641.558,80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora do
requerido pela importância de R$15.655,73 (Fev/2013) referentes ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades vencidas e não pagas.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04
de dezembro de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Escrivã-Diretora, conferi e assinei. ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)

www.coquetel.com.br

Magia dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar um estado de
consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comerciais e financeiros. Vê-lo
rompimento de relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13,
29, 32, 65, 80 e 97

Simpatias que funcionam
Para arrumar namorado fiel
Não basta arrumar um namorado, né? O ideal é que ele seja fiel e a
faça feliz. Então, anote essa simpatia para arrumar namorado fiel com
a ajuda do Santo casamenteiro: Compre uma imagem de Santo Antônio
neste mês de junho e guarde a imagem dentro do seu guarda-roupa.
Todos os dias, antes de dormir, reze um Credo e um Pai-Nosso na
frente do Santo, e finalize dizendo: “Perdoe-me por deixá-lo sem ver
a luz do dia, mas é assim que me sinto sem minha alma gêmea. Com
seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que fiquemos unidos
para sempre. Ache e traga meu namorado amoroso e fiel”. Todo dia
13 de cada mês, retire o Santo Antônio do armário. Acenda uma vela
branca e faça a mesma oração para ele. “Perdoe-me por deixá-lo sem
ver a luz do dia, mas é assim que me sinto sem minha alma gêmea.
Com seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que fiquemos unidos
para sempre. Ache e traga meu namorado amoroso e fiel”
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Evite começar qualquer projeto
novo ou assumir compromisso de
vulto pela manhã é desaconselhado.
Depois à tarde o clima de otimismo
o torna mais maleável nos relacionamentos pessoais e na vida sentimental. Mais tarde, à noite, estará refeito
e revigorado. 26/626 – Branco.

Haverá maior inspiração e habilidade para uma cobrança de nossas
ambições e procurarmos uma maior
prosperidade. Iremos contar com
a admiração das pessoas. A tarde
uma sensação de confiança faz a
diferenciação e eleva os ânimos no
final do dia. 21/921 – Azul.

De manhã momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado em
todos os assuntos. O melhor mesmo
é cumprir nossos deveres, com zelo
e responsabilidade. Tome decisões
importantes na vida a dois no final
do dia com confiança e otimismo.
90/990 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 19 de Junho de 2019.
Dia de São Romualdo, São Gaudêncio, São Gervásio, Santa Juliana Falconieri
e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modéstia. Dia Nacional do Luto, Dia
do Profissional de Marketing e Dia do Vigilante.
Hoje aniversaria o cantor Sidney Magal que faz 69 anos, a atriz Kathleen
Turner nascida em 1954, o cantor e compositor carioca Chico Buarque de
Holanda, que nasceu em 1944 e a atriz Letícia Spiller que chega aos 46 anos.

O nativo do dia

O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser amável e possuidor
de sofisticado gosto artístico e cultural. Têm boa intuição, principalmente
quanto a perigos ou possibilidades de ataques dos inimigos. Gosta de
ter domínio sobre os acontecimentos de sua vida e, normalmente, com
um alto grau desse tipo de poder. Precisa apenas se esforçar no treinamento do poder de observação e ouvir mais a sua intuição. Organizado
e muito instintivo pode transformar ideias inspiradas em realidade. É
também muito leal e responsável.
Gosta de explorar novas ideias e de iniciar projetos originais, mas
também busca a segurança e a estabilidade, por isso precisa procurar
sempre o equilíbrio.

"Estoy
(?)", sucesso de
Shakira

(?) nobre,
grupo
químico
do hélio
Vitamina
antiescorbútica

Monte (?),
ponto mais
setentrional do
Brasil, em
Roraima
Maior
(síncope)

Sentido que distingue
calor, frio, pressão,
contato e dor

Navio das
antigas
armadas
Inexperientes
(fem.)
501, em
romanos
Único;
singular

Dar
existência

Informação sobre
a idoneidade de
uma
pessoa
(bras.)

Chá de
(?): é eficaz contra
a gripe

A região
de trabalho do
boia-fria

Cachorro,
em inglês

Bota-(?):
festa de
despedida
Direção
Parte do
pandeiro
Viagem,
em inglês

Estado
natal de
João
Gilberto
O número
inferior da
potência
(Mat.)
Aranha
que não
tece
(bras.)

Égua com
menos de
dois anos

Sandra de
(?),
cantora
brasileira
Semente
que é
fonte de
ômega 3

Material
que atrai
o ferro

(?) é: expressão de
concordância
Ave semelhante ao
Zé Carioca (HQ)

BANCO
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É preciso improvisar nas situações ou
pode haver algum tipo de prejuízo. O
comportamento brusco e o exagero
da franqueza podem ocorrer em
momentos inoportunos e levar com
isso à frustração de planos importantes na parte da manhã, cuidado.
56/756 – Verde.

Mercúrio em mau aspecto com
Plutão pode trazer à tona disputas
de poder e revelações obscuras.
Podem acontecer situações que só
terão solução em agosto quando
Mercúrio transitar novamente por
Câncer em movimento direto. Tem
que ficar atento à comunicação.
89/389 – Verde.

A Lua faz aspectos negativos com
Plutão e Mercúrio que tendem a
tornar a comunicação ainda mais
difícil e fica fora de curso das 08h20
às 23h02 quando vai ingressar em
Aquário. É preciso cuidado diante de
questões sérias e o apego excessivo
ao luxo. 35/235 – Cinza.

Discurso
elogioso
(fig.)
Conserto

Esboço de texto feito pelo
candidato, na prova de
português do Enem
O estado do moribundo
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Os rompimentos ocorridos serão
superados facilmente se usar de
diplomacia e afirmar seus valores. É
tempo de tratar seus compromissos
seriamente e cumprir aquilo que
se propôs. O final do dia é muito
propício para tomar um rumo na sua
vida. 58/558 – Rosa.

Haverá maior inspiração e habilidade
para uma cobrança. A antecipação é
o ponto alto de um dia em que todas
as impressões serão mais nítidas e
claras. Nestes dias poderão acontecer situações que só terão solução
quando Mercúrio transitar novamente por Câncer em movimento direto.
35/535 – Branco.

Preserve as coisas boas que já tem
nas mãos e use seu lado atraente
para conquistar as pessoas e ter a
atenção delas. Um senso profético
altamente desenvolvido que se manifesta pela intuição e sensibilidade.
Podem surgir desentendimentos
e desalento de manhã. 57/557 –
Amarelo.

Filme dirigido por
René Sampaio com
base em sucesso do
Legião Urbana
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Apego aos hábitos rotineiros ligados
ao ambiente familiar, o senso de
beleza e estética, a atração pela harmonia e o instinto maternal. Sendo
mais afetuoso com uma pessoa próxima evitará desentendimentos. É o
momento de ter certeza do rumo já
traçado e definido. 81/781 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Netuno
desde cedo traz um pouco mais de
leveza, mas os conflitos ainda devem continuar. O melhor mesmo é
cumprir nossos deveres, com zelo e
responsabilidade. A Lua faz aspectos
negativos que tendem a tornar a comunicação mais difícil. 99/399 – Azul.
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"(?) Malibu", série da
O parceiro TV que foi sucesso
da portanos anos
bandeira Figurantes 1990
(TV)
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Esta quarta é o décimo oitavo dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Netuno desde cedo traz um pouco mais de leveza, mas os
conflitos ainda devem continuar todo dia. A Lua em mau aspecto com Marte pode gerar irritação e nos deixar impacientes. Mercúrio
em mau aspecto com Plutão pode trazer à tona disputas de poder e revelações obscuras. Temos que ficar atentos à comunicação. Nestes
dias poderão acontecer situações que só terão solução em agosto quando Mercúrio transitar novamente por Câncer em movimento
direto. A Lua faz aspectos negativos com Plutão e Mercúrio que tendem a tornar a comunicação ainda mais difícil e fica fora de curso
das 08h20 às 23h02 quando vai ingressar em Aquário.
Participando, através de festas e
reuniões irá sentir-se mais atraente
ao sexo oposto. De manhã possíveis
desentendimentos. A Lua em mau
aspecto com Marte pode gerar
irritação e o deixar impaciente. À
tarde, elevação de ânimos e bom
astral. 63/663 – Vermelho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

3/dog. 4/trip. 6/leigas. 7/caburaí. 17/rascunho da redação.

Horóscopo

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código A762-5342-2AA0-8CEA.
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Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2015
2014 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital
Adiantamento para Reserva de ágio na Reserva
Lucros
Ativo/Circulante
4.171.695 4.084.600
social futuro aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
Total
Caixa e equivalentes de caixa
804.986 1.077.842 Saldos em 31/12/2013
100
–
–
–
–
100
Impostos a recuperar
3.201
– Reserva de ágio na subscrição de ações
–
–
1.166.726
–
– 1.166.726
Outros créditos
–
196 Capital social integralizado e a integralizar
1.757.200
–
–
–
– 1.757.200
3.363.508 3.006.562 Reserva legal
Estoques
–
–
– 1.196
(1.196)
–
Total do ativo
4.171.695 4.084.600 Lucro (prejuízo) do exercício
–
–
–
–
23.915 23.915
Passivo/Circulante
326.091 307.262 Saldos em 31/12/2014
1.757.300
–
1.166.726 1.196
22.719 2.947.941
Obrigações sociais e trabalhistas
2.835
– Reservas de ágio e reserva legal
–
–
572.568
–
(1.794) 570.774
Obrigações tributárias
2.315
5.748 Capital social integralizado e a integralizar
(566.888)
–
–
–
– (566.888)
Contas a pagar
320.941 301.514 Afac - Adiantamento/futuro aumento de capital
–
269.000
–
–
– 269.000
Não circulante
588.896 829.396 Lucro (prejuízo) do exercício
–
–
–
–
35.882 35.882
1.190.412
269.000
1.739.294 1.196
56.807 3.256.709
Consórcio a pagar
588.896 829.396 Saldos em 31/12/2015
Patrimônio líquido
3.256.708 2.947.942
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Capital social
1.190.412 1.757.300
2015
2014 Integralização de capital
(566.888) 1.757.200
Reserva de ágio
1.737.500 1.166.726 Fluxos de caixa das atividades operacionais
35.882
23.915 Reservas de capital
570.774 1.166.726
Reserva legal
2.990
1.196 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
35.882
23.915 Adiantamento para futuro aumento de capital
269.000
–
Adiantamento para futuro aumento de capital
269.000
– Lucro líquido (prejuízo) ajustado
(3.005)
(196) Caixa líquido gerado (consumido) nas
Lucros ou prejuízos acumulados
56.806 22.720 Aumento de ativos: - Impostos a recuperar
Total do passivo
4.171.695 4.084.600 - Estoques
272.886 2.923.926
(356.947) (3.006.463) atividades de financiamento
(3.472)
5.699 Aumento (redução) líquido nas
Demonstração do Resultado do Exercício
2015
2014 Aumento de passivos: - Obrigações tributárias
(272.856) 1.077.840
2.874
49 atividades de financiamentos
Receita (Despesas) Operacionais: Administrativas (42.683) (29.984) - Impostos e contribuições a recolher
(221.073)
1.130.910
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.077.842
2
Contas
a
pagar
Resultado operacional antes do resultado
804.986 1.077.842
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
financeiro líquido
(42.683) (29.984) Caixa líquido gerado (consumido) nas
Resultado financeiro líquido
104.817
71.121 atividades operacionais
(545.741) (1.846.086) Aumento (redução) líquido em caixa
Resultado operacional antes do IR e CS
62.134
41.137 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(272.856) 1.077.840
e equivalentes de caixa
(–) IR e CS corrente
(26.253) (17.222)
Ricardo Polacow Zylberman - Diretor
Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0
Lucro/prejuízo do exercício
35.881
23.915 São Paulo, 31 dezembro de 2015

