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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3043-4171

COOPERSERV - Cooperativa Agrícola
Nacional Sudeste Centroeste

CNPJ/MF 04.025.056/0001-51 - NIRE 35.400.063.386
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os cooperados da COOPERSERV - Cooperativa Agricola Nacional
Sudeste Centroeste, a se reunirem na Rua Ajaroba nº 63, Vila Independência - São
Paulo - SP, CEP- 04223-060 , no dia 28 de fevereiro de 2020, em 1ª convocação as
8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras e fiscais
encerradas em 31.12.2018; b) Eleição dos Membros do Conselho e Suplentes.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Sylla Burani Junior - Presidente da Mesa.

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de Outubro de 2019 - Aos quinze dias do 
mês de outubro de 2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas 
da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária representando a totalidade do capital social da empresa, convocados por carta, configurando-se a assembleia perfeitamente 
regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, que convidou 
a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença 
de Acionistas, o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre o seguinte: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018; (b) Destinação do resultado do exercício; (c) Aumento do capital social; (d) Proposta de consolidação dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação; (e) Remanejamento de cargo de diretoria; e, (f) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 02 de outubro de 2019. Patrícia Beltran Fernandes. Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à delibe-
ração dos acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, infor-
mando ainda que os referidos documentos foram publicados simultaneamente no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, edição de 08 de 
agosto de 2019. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. Dando sequência, no referente à destinação do resultado do 
exercício, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos, mediante a utilização de parte da conta de “Reserva de Lucros Acumulados”, do grupo patrimonial “Patrimônio Líquido” constante 
do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cuja proposta foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 
(três milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a primeira em 1º/04/2019, e as demais, no mesmo dia dos meses 
subsequentes, vencendo-se a última em 1º/03/2020. Continuando, a Sra. Presidente, falando em nome da diretoria, explicou que o capital nominal da sociedade está demasiadamente defasado e apresentou a 
proposta de aumento do capital da empresa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), mediante a incorporação da quantia de R$6.600.000,00 (seis 
milhões e seiscentos mil reais), de parte da conta de “Reserva de Lucros Acumulados”, do grupo patrimonial “Patrimônio Líquido” constante do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, de forma que cada acionista continua com o mesmo percentual de participação no capital social com o aumento proposto, em razão do que o artigo 5º, Título II, Do Capital das ações, passa a ter a 
seguinte redação: “Titulo II, Do Capital e das Ações. Artigo 5º- O capital social é de R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais),dividido em 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, nomi-
nativas, do valor de R$0,20 (vinte centavos), cada uma, indivisíveis em relação a sociedade, representadas por cautelas. Parágrafo 1º- As cautelas representativas das ações emitidas pela sociedade serão as-
sinadas por dois diretores. Parágrafo 2º- Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais”. Posta em discussão e votação essa proposta verificou-se que a mesma foi aprovada, por unanimidade, sem 
restrições. Continuando, a Sra. Presidente explicou que a sociedade necessita promover a reforma de seus Estatutos Sociais, em razão do que submeteu aos acionistas a proposta de sua consolidação estatu-
tária, com novo conteúdo, que após ser examinada e discutida verificou-se sua aprovação, por votação unânime, sem restrições e assim os Estatutos Sociais da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, têm a 
seguinte redação: Estatutos Sociais - Título I - Da denominação, sede, foro, objeto e duração: Artigo 1º- A Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas é uma sociedade anônima que se rege pelos presentes 
estatutos e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º- A sociedade tem foro e sede na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, 
Estado de São Paulo, podendo por resolução da diretoria, instalar, manter e extinguir filiais, escritórios, depósitos, ou representantes em qualquer parte do território nacional, observadas as prescrições legais. 
Artigo 3º- A sociedade tem por objeto a industrialização de bulas, rótulos, impressos e materiais de embalagem, e de outros produtos típicos do setor gráfico, bem como o comércio de artigos de papelaria em 
geral, podendo importar e exportar. Artigo 4º- É indeterminado o prazo de duração da sociedade. Título II - Do Capital e das Ações: Artigo 5º- O capital social é de de R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscen-
tos mil reais),dividido em 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, do valor de R$0,20 (vinte centavos), cada uma, indivisíveis em relação a sociedade, representadas por cautelas. 
Parágrafo 1º- As cautelas representativas das ações emitidas pela sociedade serão assinadas por dois diretores. Parágrafo 2º- Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais. Título III - Da Adminis-
tração: Artigo 6º- A sociedade será administrada por uma diretoria composta por 6 (seis) diretores, assim designados: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Técnico Industrial, 
Diretor Comercial e Diretor Adjunto, sempre acionistas, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º- Cada diretor, antes de entrar no 
exercício de suas funções, caucionará 1.000 (mil) ações da sociedade, próprias ou de terceiros, como garantia de sua gestão. Essa caução não será levantada senão depois de haver o diretor deixado o cargo 
após aprovação das últimas contas por ele apresentadas. Parágrafo 2º- A investidura dos diretores far-se-á mediante o termo lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo respectivo diretor. 
Os diretores reeleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os reeleger, dispensadas quaisquer formalidades. Parágrafo 3º- Os honorários dos diretores serão fixados pela Assembleia Geral que os 
eleger ou reeleger. Artigo 7º- Compete à diretoria: (a) - O exercício das atribuições e poderes que a lei e estes Estatutos lhes conferem, para assegurar o funcionamento regular da sociedade; (b) - Apresentar 
anualmente à Assembleia Geral o relatório de gestão e demais documentos relativos ao exercício findo; e, (c) - Constituir procuradores para representar a sociedade com cláusula “ad-negotia” e/ou “ad-judicia”, 
podendo destituí-los, a qualquer tempo. § 1º - Compete ao Diretor Presidente: (a) - Ter sob sua orientação e controle o planejamento estratégico e o comando da empresa, juntamente com os demais diretores, 
no sentido de obter a consecução dos objetivos colimados; (b) - Cumprir e fazer cumprir os Estatutos Sociais, assim como as deliberações da diretoria e das Assembleias Gerais; (c) - Convocar e presidir as 
reuniões da diretoria, bem como as Assembleias Gerais; e, (d) - Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias. 
§ 2º - Compete ao Diretor Vice-Presidente: (a) - Auxiliar e compartilhar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções; (b) - Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos temporários; (c) - 
Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias; e, (d) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de 
suas respectivas funções. § 3º - Compete ao Diretor Financeiro: (a) - Auxiliar e compartilhar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções; (b) - Ter sob sua orientação e controle os setores econô-
mico, financeiro, contábil, fiscal, legal, orçamentário, custos, tesouraria e demais valores financeiros da empresa; (c) - Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pelo departamento 
de contabilidade e apresentar relatório à diretoria; (d) - Fixar juntamente com a diretoria técnico industrial e a presidência a política de preços dos produtos encomendados pelos clientes; e, (e) - Assinar o expe-
diente relativo ao cargo no exercício de suas respectivas funções. § 4º - Compete ao Diretor Técnico Industrial: (a) - Ter sob sua orientação o planejamento, a programação e o controle da produção industrial, e 
bem como o controle de qualidade; (b) - O controle e gerenciamento do setor de compras de matérias primas; (c) - Acompanhar a tecnologia no referente a equipamentos de produção industrial, objetivando a 
melhoria da produção; (d) - Quando for o caso, submeter a apreciação dos demais diretores, sugestão para a compra de novos equipamentos; (e) - Controlar e fiscalizar os estoques de produtos acabados e 
semi-acabados; e, (f) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. §5º - Compete ao Diretor Comercial: (a) - Ter o setor de vendas e exportação sob sua orientação e controle; (b) - Nomear 
representantes comerciais e acompanhar sua produção; (c) - Promover a expansão das atividades comerciais da empresa; (d) - Recepcionar na sua área as atividades da divisão de marketing visando o desen-
volvimento dos negócios da sociedade; e, (e) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. § 6º - Compete ao Diretor Adjunto: (a) - Auxiliar e compartilhar com os diretores financeiro e 
comercial no desempenho de suas funções; e, (b) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. Artigo 8º - Todos os documentos referentes aos negócios sociais, tais como, contratos, 
cheques, títulos de créditos e outros, que expressem obrigações ou que possam gerar compromissos para a sociedade, serão firmados, pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro e 
Diretor Técnico Industrial, isoladamente. Parágrafo Único: Qualquer ato praticado com inobservância do disposto no “caput” deste artigo, será nulo de pleno direito, sendo que quem o praticar responderá pelas 
consequências jurídicas que dele advir. Artigo 9º - Substituirá o Diretor Presidente em suas faltas ou impedimentos temporários, o Diretor Vice-Presidente, que será substituído pelo Diretor Financeiro, que será 
substituído pelo Diretor Comercial, que será substituído pelo Diretor Técnico Industrial que será substituído pelo Diretor Adjunto, e, este, por quem o Diretor Presidente designar. Parágrafo Único: Quando por 
motivo de falecimento ou de renúncia de cargo, ser declarado vago cargo de diretor, a diretoria designará um substituto provisório, e dentro de trintas dias convocará a Assembleia Geral para eleger outro diretor, 
que servirá pelo período de tempo restante do mandato daquele que motivou a vaga. Artigo 10º- Não é permitido o uso da denominação social em documentos e negócios estranhos aos fins da sociedade. Arti-
go 11º- A diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente. Título IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 12º- O conselho fiscal será 
composto de três membros efetivos e outros três membros suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Artigo 13º- Os membros do Conselho Fiscal, no exer-
cício das atribuições que lhe são conferidas por lei receberão os honorários fixados pela Assembleia geral que os eleger. Artigo 14º- É facultativa a instalação do Conselho Fiscal, porém, o mesmo pode ser 
instalado a pedido formulado em Assembleia Geral por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto. Artigo 15º- Somente podem ser eleitos para compor o Conselho 
Fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Artigo 
16º- As reuniões do Conselho Fiscal serão objeto de ata que será regularmente transcrita no livro próprio. Título V - Da Assembleia Geral: Artigo 17º- A Assembleia Geral é o órgão supremo da Companhia, 
cabendo-lhe exercer as funções que lhe forem cometidas pela lei, em especial sobre negócios e matérias de interesse da sociedade, inclusive deliberar sobre a reforma dos estatutos. Artigo 18º- As Assembleias 
Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente, no caso de sua ausência, por quem a assembleia designar, que convidará para secretário um dos acionistas presentes. Artigo 19º- As convocações 
das Assembleias Gerais serão feitas, observando-se as regras e procedimentos estabelecidos por lei. Artigo 20º- A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, anualmente, dentro dos primeiros 4 (quatro) meses, 
após o término do exercício social, para discutir e deliberar sobre o relatório da diretoria, demonstrações financeiras, destinação dos resultados do exercício, do parecer do Conselho Fiscal, se for o caso, e 
eleição da diretoria e fixação de seus honorários. Também é de sua competência a decisão sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição de seus membros e a fixação de seus honorários. Artigo 21º- A As-
sembleia Geral Extraordinária será convocada para deliberar sobre matérias que não possam ser deliberadas pela Assembleia Ordinária, na forma da lei. Artigo 22º- Constituídas legalmente as Assembleias 
deliberam, validamente, aprovando ou recusando os atos ou propostas submetidas à sua apreciação, prevalecendo, sempre, o resultado da votação, por maioria de votos, para cujo fim, cada ação ordinária vale 
um voto. Título VI - Do Exercício Social: Artigo 23º- O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 24º- Do lucro líquido do exercício 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. Artigo 25º- É assegurado ao acionista o dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), cal-
culado sobre o lucro líquido diminuído ou acrescido (a) da importância destinada à constituição da reserva legal; e, (b) da importância destinada a formação da reserva para contingências, quando existente, e 
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Parágrafo Único: O restante ficará à disposição da Assembleia Geral dos acionistas para deliberação a respeito. Artigo 26º- Os dividendos não 
reclamados no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua distribuição prescreverão a favor da sociedade. Título VII - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 27º- A sociedade entrará em liquidação nos 
casos legais e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 28º- A Assembleia Geral que decidir sobre a liquidação da sociedade, determinará a sua forma e procedimentos, elegendo o liquidante e o Conselho 
Fiscal, se este estiver instalado, que funcionará nessa fase, fixando os respectivos honorários. Título VIII - Disposições Gerais e Transitórias: Artigo 29º- As questões omissas nos Estatutos serão resolvidas 
de acordo com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais leis em vigor. Decretada a aprovação dos novos Estatutos Sociais, por votação unânime, a Sra. Presidente informou que se faz 
necessário deliberar sobre o remanejamento de cargo e apresentou aos acionistas proposta no sentido de que a acionista Odila de Camargo Fernandes, eleita na assembleia geral ordinária realizada em 20 de 
março de 2019 para o cargo de Diretor Adjunto, seja remanejada paro o cargo de Diretor Comercial. Submetida aos acionistas essa proposta de remanejamento de cargo, verificou-se sua aprovação, por unani-
midade de votos, em razão do que a Sra. Odila de Camargo Fernandes, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-00, 
residente e domiciliada na Rua Desembargador do Vale, nº 1.055, apto 83, Vila Pompéia, CEP, 05010-040, na Capital de São Paulo, a partir desta data, em virtude de sua nova designação passa a ser o Diretor 
Comercial da Companhia, com mandato estatutário de três anos, findando-se em 2021, estendendo-se seu mandato até 30 de abril de 2022; e, empossada no cargo, declara que não está incursa em nenhum 
dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos 
estar conforme o original. a) - Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes, Nelson Fernandes, Flávio Tadeu Barbosa, Odila de Camargo 
Fernandes, Ivone Beltran Fernandes, Ivani Regina Camargo Fernandes, Sioni Camargo Fernandes, Sueli Camargo Fernandes Fonseca, Carlos Francisco Fernandes Júnior, Wagner Vaner Salvatico, Coraci 
Gallo Barbosa, Maurício Beltran Fernandes, Ronaldo Beltran Fernandes, Declaramos estar conforme o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para 
os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 1º Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP. nº 30.191

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1048423-14.2013.8.26.0100/01. O MM. Juiz 
de Direito da 44ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Geny Paulina Rodrigues Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959. 
178-87, que foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, da penhora que recaiu sobre o Imóvel de Matricula 
Nº45.712 do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos de Tatuí -SP, consistente em um terre 
no sob nº 04, da quadra GY, com frente para a Rua 84 do loteamento denominado Ninho 
Verde–Gleba I, situado na zona urbana do Município e Comarca de Tatuí – SP, que assim se 
descreve, mede e caracteriza: mede 13m de frente para a Rua 84; 13m nos fundos 
confrontando com a Estrada Municipal Bairro dos Ferreiras; 38m do lado esquerdo 
confrontando com o lote 05 e 38,50m do lado direito confrontando com o lote 03; com a 
área de 497,25m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 858.1562-
ZN:10, exercício de 1997, e do qual foi nomeada depositária Geny Paulina Rodrigues 
Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959.178-87. A depositária não pode abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste juízo, observadas as consequências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4000421-30. 2012.8.26.0606 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber à F8 Produtos Automotivos Ltda. ME, CNPJ:02.024.836/0002-51, 
representada pela co-executada Julia Miranda Lima, brasileira, solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Estrada Fazenda Viaduto, 3.020, Fazenda Aya, Suzano/SP, Cep: 08650-245, 
portadora da cédula de identidade RG Nº 30.079.772, CPF/MF Nº 331.553.888-38, e seu Cônjuge 
Vlaumir Xavier de Lima, brasileiro, autônomo portador do CIRG Nº 19.659.484-SSP/SP, CPF/MF Nº 
108.568.418-03 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial do valor de R$ 66.284,34, referente às 4 (quatro) notas promissórias vencidas e não 
pagas objeto da Execução retromencionada. Fica a Executada citada por meio deste para pagar o 
débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto do 
bem imóvel objeto da matrícula nº 67.890, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mogi das Cruzes SP, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica a Executada intimada por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o editalafixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Nova versão do 
APP MEI

A Secretaria Especial da 
Receita Federal disponibi-
lizou a nova versão do App 
MEI na loja do Governo do 
Brasil.

A nova versão traz as 
mesmas funcionalidades da 
anterior, porém com atuali-
zaçãode tecnologia.

O aplicativo MEI permite:
 1) Gerar e emitir o Docu-

mento de Arrecadação 
do Simples Nacional - 
DAS para pagamento 
(nos meses em que a 
situação estiver deve-
dora ou a vencer).

 2) Consultar informações 
sobre:

 - CNPJ (nome, situa-
ção, natureza jurídi-
ca e endereço);

 - situação e períodos 
de opção pelo Sim-
ples Nacional/SIMEI;

 - situação mensal dos 
débitos tributários.

 3) Obter informações 
gerais sobre MEI (con-
ceitos, formalização e 
obrigações acessórias).

Está disponível para down-
load nas lojas de aplicativos 
Google play ou Apple Store.

Em breve será disponibili-
zada nova versão do aplicati-
vo para transmissão da  De-
claração Anual Simplificada 
para o MEI (DASN-Simei).

(JEN - com informações 
da Receita Federal).

Franklin Valverde – Patuá – O irrequieto 
jornalista, professor e demais atividades, todas em 
prol de uma sociedade letrada, conta com invejável 
currículo e trajetória brilhante. O “Babylonia” con-
tém relatos em tons ins...pirados, que permeiam 
por nossa sociedade, às vezes rica, avassaladora, 

autofágica, todavia, adorável. Nada escapa ao crítico e cínico 
olhar do Franklin. Trata-se de uma obra para ser degustada, 
lida e relida. Alguns contos devem ser analisados com alguma 
calma. No mais, uma obra marcante, de experiente profissional 
para leitores exigentes.

Babylonia Blues – Relatos delirantes

Maria Elisa Coelho e Gustavo Annecchini 
– Miguel Velez (Ilustr) - Letra e Imagem – Itália, 
Bélgica, Romênia esse é o cenário para uma vida 
eletrizante de uma jovem que sempre teve a beleza 

e o bem como fonte inspiradora. O enredo muito bem urdido, 
tem nos seus altos e baixos o condão de prender o leitor, pois 
em cada página sempre há uma boa possibilidade para um 
entrosamento de “cenas” que levará a caminhos inesperados. 

Em suma: entretenimento garantido para jovens e adultos.

Bluebell

Roberto Mangabeira Unger – Record – 
Mangabeira Unger no alto de toda sua vastíssima 
e profunda experiência é o pensador brasileiro 
mais respeitado e seguido em todo o universo. Um 
homem de frases curtas, todavia de longo alcance. 
Nesta obra traçada em abundante filosofia, nada 

vã, coloca-nos no centro de algumas reflexões, quase todas 
voltadas à desmistificação do real sentido do tempo. Leniência 
com condutas apropriadas, abundam. Realmente lança luzes 
em nossos posicionamentos sociais numa dimensão nada usual. 
Mesmo com altíssimo teor filosófico, obra nada tediosa, ao con-
trário. Editada primeiramente em 2007, mostrou-se atemporal. 
Tudo contextualiza-se nos dias atuais. Elimina o ranço de uma 
pobre filosofia, causando prazer. Deve ser lida por professores, 
estadistas, administradores, etc...

O Homem Despertado: 
Imaginação e esperança

Mary Del Priore e Carlos Daróz (Orgs) 
– Unesp -  Um trabalho digno da melhor nota pos-
sível, é o mínimo comentário a fazer-se dessa obra 
grandiosa de profundidade ímpar e de exaustiva 

pesquisa. O tema guerra sempre é povoado por notícias muitas 
vezes plantadas, ao que hoje chamamos de fake news . Os au-
tores, que dispensam apresentação, literalmente “levantaram 
o tapete” da nossa história, perante esses dois desastres da 
humanidade. Relatos impressionantes e verídicos fatos, dão à 
obra uma conotação expressiva de dor, amor e um patriotismo 
quase exacerbado, contudo, necessário. Deve ser lido por jovens, 
profissionais da comunicação, professores e amantes de uma 
história real e muito bem analisada e transmitida. Pronto para 

um exitoso documentário. 

A História do Brasil nas Duas 
Guerras Mundiais

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Lawrence W Reed – Faro –  O autor, econo-
mista, historiador é reconhecido mundialmente 
por seus feitos, engajamentos e ditames. Desta 
feita desce do seu pedestal, que é alto, para enal-
tecer princípios de honestidade, ética e sobretudo 

muito trabalho com igual dignidade. Cita casos, aponta falhas 
e constantemente enaltece o caráter das pessoas, como arma 
e ferramenta fundamental para o progresso das pessoas e das 
nações.  Com trabalho gráfico impar, temos uma verdadeira ode 
à liberdade e empreendedorismo. Um basta ao governismo e sua 
“proteção”! Deve ser lido em qualquer situação, principalmente 
nas escolas. Sem viés político. Mente aberta!!

Como se Preparar para uma Economia 
Liberal: princípios e práticas para 
destacar-se no novo cenário

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.345
Disponibilidades    5.851
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.801

Aplicações no Mercado Aberto    1.801
TVM e Instrum. Financ. Derivativos           945

Carteira Própria    1
Vinculados à Prestação de Garantias      431
Vinculados ao Banco Central    513

Outros Créditos        8.726
Carteira de Câmbio    3.361
Rendas a Receber     159
Negociação e Intermed. de Valores    2.724
Diversos    2.503
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)  (21)

Outros Valores e Bens             22
Despesas Antecipadas     22

PERMANENTE           393
Imobilizado de Uso           378

Outras Imobilizações de Uso    1.197
(Depreciações Acumuladas)     (819)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível              15
Outros Ativos Intangíveis    49
(Amortização Acumulada)  (34)

TOTAL DO ATIVO      17.738

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      12.245
Relações Interdependências        2.512

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.512
Instrumentos Financ. Derivativos             23

Instrumentos Financeiros Derivativos    23
Outras Obrigações        9.710

Carteira de Câmbio    6.652
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     761
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.168

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        5.493
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    4
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado      (1.518)

Receitas Operacionais     14.655
(Despesas Operacionais)     (16.218)
Receitas não Operacionais    37
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    17.738

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Negado provimento ao recurso de um fotógrafo 
que pretendia ser indenizado.

O profissional acusou 
a empresa de ter 
usado uma fotogra-

fia produzida por ele sem 
autorização. O fotógrafo 
entrou com a ação no 
Juizado Especial Cível. O 
profissional alegou ter sido 
contratado por uma mine-
radora, em 2011, para a 
produção de fotografias de 
materiais comercializados 
pela empresa.

Relatou que, recente-
mente, quando navegava 
pela internet, foi surpre-
endido com a utilização de 
uma dessas fotografias pela 
Pra Construir, cuja ativida-
de é o comércio eletrônico 
de materiais de construção 
civil. Conforme o fotógrafo, 
a empresa utilizou a ima-
gem sem autorização, sem 
contrapartida financeira e 
sem atribuir-lhe a autoria.

Ele pretendia, na ação, 
uma indenização de R$ 
5 mil, com base no valor 
médio de três orçamentos 
para a prestação de serviço 
semelhante, ou indeniza-
ção material no valor de R$ 
2 mil, referente ao mesmo 
valor pago pela mineradora 
que o contratou para fazer 

Justiça não reconhece direito 
de imagem de fotógrafo

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Belo Horizonte negou provimento ao recurso de um fotógrafo 
que pretendia ser indenizado pela Pra Construir Tecnologia Ltda
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G judiciais visando indeniza-

ções variadas”.  A relatora 
do recurso, juíza Maria 
Luíza Rangel Pires, citou 
parte de um voto proferido 
em recurso semelhante no 
Distrito Federal, em que o 
relator questionou a inten-
ção do requerente em se 
utilizar do Judiciário para 
cobrar pelo uso de seus 
trabalhos.

A relatora lembrou que 
a empresa retirou as fotos 
assim que notificada so-
bre a autoria da imagem, 
corrigindo a atitude ilegal. 
Destacou que o direito 
dele como autor da obra 
foi reconhecido em alguns 
processos pelas próprias 
partes e em outros pelo 
Judiciário. “Mas não me 
parece que tal direito possa 
ser perpetuado na forma 
aqui desenhada, porque é 
evidente que o recorrente 
não pretende mais reprimir 
a violação de seu direito, ao 
contrário, seu interesse é 
ver sua obra cada vez mais 
utilizada indevidamente, 
porque este se revelou um 
caminho curto e simples 
para vendê-la”, criticou a 
juíza (Ascom/TJMG).

a foto original. Ao julgar o 
processo, o juiz Napoleão 
Rocha avaliou que a foto-
grafia tem natureza jurídica 
de obra intelectual, por 
demandar atividade típica 
de criação, estando sob o 
amparo da Lei de Direitos 
Autorais.

A obra deve ser identifi-
cada por nome, completo 
ou abreviado ou até mesmo 
por iniciais, pseudônimo ou 
outro sinal convencional, 
para fazer valer o direito 
autoral. Não é exigido o 
registro da obra em órgão 
público, mas o autor pode 
fazê-lo, para assegurar seus 

direitos. De acordo com 
o magistrado, o fotógrafo 
não demonstrou de for-
ma definitiva a autoria da 
fotografia, e a imagem foi 
divulgada na internet, sem 
qualquer identificação.

Ao identificar a existên-
cia de dezenas de proces-
sos movidos pelo profissio-
nal com o mesmo objetivo, 
ele considerou que sua 
conduta, ao disponibilizar 
inúmeras fotografias não 
identificadas na internet, 
possibilitando o uso da 
imagem por terceiros, 
“funciona como isca para 
dar suporte a processo 
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