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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001445-65.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANUZIA SHIRLEY
DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 911.025.615-68, com endereço à Rua Louro-tinga, 20, Vila Progresso
(zona Leste), CEP 08245-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo:
VOYAGE (G5/NF)(TF), Ano: 2009 Cor: Preto, Placa: EEH8442, visto que o réu não cumpriu com as
obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) nº 35, com
vencimento em 01/09/2015. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
05(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelos
credor fiduciário na inicial, bem como conteste a ação no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda, advertido que 05(cinco) dias após executada a
liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consolidar-se-á a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor fiduciário. Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2020.

IMAVEN IMÓVEIS LTDA.
C.N.PJ. Nº 61.604.112/0001-46

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANçO PATRIMONIAL - ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAçãO DE RESuLTADO ExERCíCIOS fINDOS  
EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMONSTRAçõES DOS fLuxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - 
ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

NOTAS ExPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEMONSTRAçõES DAS MuTAçõES DO PATRIMôNIO LíquIDO - ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC - 1SP185528/O-7

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Imaven Imóveis Ltda. (“Sociedade”) é uma 
sociedade limitada domiciliada no Brasil, com sede na Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 1.343 - 9º andar, São Paulo-SP e tem como principal atividade a administra-
ção e locação de imóveis próprios, sendo permitida também a participação em 
outras sociedades.
2 APRESENTAçãO DAS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS E RESuMO 
DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As 
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio 
da competência de exercícios. b) O imobilizado é registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobiliza-
ções em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicá-
vel, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil-econô-
mica dos bens, que é revisada anualmente. c) Os demais ativos e passivos são 
demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicá-
vel, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorridas. 
3 PATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 

e de 2018, o capital social está representado por 116.179.013 cotas no 
valor de R$ 1,67 cada uma, totalmente integralizado. b. Reserva de reava-
liação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas depreciações, 
baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para 
lucros acumulados com os encargos tributários correspondentes. O saldo 
de encargos tributários incidentes sobre a reserva de reavaliação totaliza 
R$ 1.361 em 2019 (R$ 1.400 em 2018). c. Destinação e distribuição de 
lucros - A proposta de distribuição de lucros reconhecida nas demonstra-
ções financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos cotistas em Reu-
nião Ordinária de Sócios, é assim demonstrada:

2019
Lucro líquido do exercício 39.798
Realização da reserva de reavaliação 113
Base para destinação e distribuição de lucros 39.911
Distribuição intermediária de lucros 20.000
Distribuição proposta de lucros 19.911
d. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão a destinação que lhes for 
atribuído pelos cotistas. 
4 LuCRO BáSICO E DILuíDO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o cál-
culo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por 
cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro por cota 2019 2018
Lucro líquido da Sociedade 39.798 39.891
Média ponderada das cotas (em milhares) 116.179 116.179
Lucro básico e diluído por cota 0,34 0,34

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 573 736
Aplicações financeiras 25.251 43.639
Contas a receber 16.433 12.129
Demais ativos circulantes 970 965
Total do ativo circulante 43.227 57.469

Não circulante
Depósitos judiciais 623 417
Contas a receber 2.092 3.156
Despesas antecipadas 6 13
Total do ativo realizável a longo prazo 2.721 3.586

Investimentos 1 1
Imobilizado 180.768 180.370

180.769 180.371
Total do ativo não circulante 183.490 183.957
Total do ativo 226.717 241.426

Passivo 2019 2018
Circulante
Fornecedores nacionais 2.055 1.045
Obrigações tributárias 391 258
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.601 1.540
Demais passivos circulantes 711 519

Total do passivo circulante 4.758 3.362

Patrimônio líquido
Capital social 194.019 194.019
Reserva de reavaliação 4.004 4.117
Dividendos propostos 20.024 36.016
Lucros acumulados 3.912 3.912

Total do patrimônio líquido 221.959 238.064
Total do passivo e do patrimônio líquido 226.717 241.426

2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Receita líquida de vendas e serviços 56.470 56.074
Com vendas e comerciais (1.557) (1.226)
Gerais e administrativas (8.194) (8.653)
Resultado na venda de bens - 66
Outros resultados operacionais, líquidos (2.029) (2.033)

Lucro operacional 44.690 44.228
Resultado financeiro 2.119 2.684

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
Contribuição social e imposto de renda 46.809 46.912
Corrente (7.011) (7.021)

Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Lucro líquido por cota do capital social (média ponderada 
  do exercício) - R$ 0,34 0,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAçãO DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - ExERCíCIOS 
fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)
2019 2018

Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 39.798 39.891

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 7.232 7.294
Resultado na venda de bens - (66)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 1.557 1.226
Outros (555) (165)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (5.861) 884
Demais ativos circulantes (5) 199

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.010 (514)
Obrigações tributárias 133 (4)
Imposto de renda e contribuição social 6.677 6.390
Demais passivos circulantes 192 (171)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 1.064 (28)
Depósitos judiciais (206) (61)
Despesas antecipadas 7 (13)

Imposto de renda e contribuição social pagos (6.616) (6.542)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 44.427 48.320
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 18.388 (25.883)
Aquisição de imobilizado (7.075) (10.302)
Receita com a venda de bens - 66

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades 
  de investimentos 11.313 (36.119)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (55.903) (23.246)

Caixa líquido utilizado nas atividades de
  financiamentos (55.903) (23.246)
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (163) (11.045)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 736 11.781
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 573 736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
social

Reserva de 
reavaliação

Lucros 
acumulados

Dividendos 
propostos

Patrimônio 
líquido

Saldos em 2017 194.019 4.230 404 23.246 221.899
Efeitos da adoção de novos pronunciamentos - - (480) - (480)
Lucro líquido do exercício - - 39.891 - 39.891
Resultado abrangente do exercício - - 39.891 - 39.891
Realização da reserva de reavaliação - (113) 113 - -
Aprovação da distribuição de lucros proposta em Reunião Ordinária dos sócios - - - (23.246) (23.246)

Destinação do resultado líquido:
Distribuição proposta de lucros - - (36.016) 36.016 -

Saldos em 2018 194.019 4.117 3.912 36.016 238.064
Lucro líquido do exercício - - 39.798 - 39.798
Resultado abrangente do exercício - - 39.798 - 39.798
Realização da reserva de reavaliação - (113) 113 - -
Aprovação da distribuição de lucros proposta em Reunião Ordinária dos sócios - - - (35.903) (35.903)

Destinação do resultado líquido:
Distribuição intermediária de lucros - - (20.000) - (20.000)
Distribuição proposta de lucros - - (19.911) 19.911 - 

Saldos em 2019 194.019 4.004 3.912 20.024 221.959 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas
do dia 10 de julho de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) Eleição de novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto
Social. c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 24 de junho de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                        (26, 27 e 30)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em vista o trânsito em julgado dos autos em fase de 
conhecimento de nº 0043494-29.2011.8.26.001, objetivando o recebimento de R$ 49.760,37 
(Agosto de 2018) . 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 supra, 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 nomeando-se em caso 
do silêncio 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 16 de Junho de 2020. 

C.N.P.J.  nº 11.454.455/0001-01
Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 COnTExTO OPErACIOnAL - A Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. 
(“Sociedade”) é uma sociedade limitada com sede na Rua Dr. Alberto Schwedt-

nOTAS ExPLICATIVAS ÀS DEMOnSTrAÇÕES FInAnCEIrAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEMOnSTrAÇãO DE rESuLTADOS - ExErCíCIOS FInDOS  
EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMOnSTrAÇÕES DAS MuTAÇÕES DO PATrIMônIO LíquIDO 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

bALAnÇO PATrIMOnIAL - ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMOnSTrAÇãO DOS rESuLTADOS AbrAngEnTES 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

DEMOnSTrAÇÕES DOS FLuxOS DE CAIxA - MéTODO InDIrETO 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 177.704 165.681
Aplicações financeiras 18 -
Contas a receber de clientes 56 107.332
Estoques 26.015 1
Impostos a recuperar 34.047 14.986
Demais contas a receber 525 26.748

Total do ativo circulante 238.365 314.748

não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 1.076
Impostos a recuperar 1.637 1.559

Total do ativo não circulante 1.637 2.635

Total do ativo 240.002 317.383

31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores nacionais 153.386 272.136
Financiamentos 1.861 3.145
Obrigações tributárias 21.426 2.603
Salários e obrigações sociais 106 74
Demais contas a pagar 339 35

Total do passivo circulante 177.118 277.993
não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.868 -

Total do passivo não circulante 4.868 -
Patrimônio líquido
Capital social 40.000 40.000
Ajustes de avaliação patrimonial (99) (113)
Lucros (Prejuízos) acumulados 18.115 (497)

Total do patrimônio líquido 58.016 39.390
Total do passivo e do patrimônio líquido 240.002 317.383

31/12/2019 31/12/2018
receita líquida dos serviços prestados 3.871.970 311.730
Custos dos serviços prestados (3.845.183) (315.007)

Lucro (prejuízo) bruto 26.787 (3.277)
receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (205) -
Gerais e administrativas (623) (231)

Lucro (prejuízo) operacional 25.959 (3.508)
Receitas financeiras 5.825 2.481
Despesas financeiras (3.621) (29)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
  da contribuição social 28.163 (1.056)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (3.607) (693)
Diferido (5.944) 1.076

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Lucro (prejuízo) líquido por cota do capital 
  social (média ponderada do exercício) - r$ 0,47 (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda 
    e contribuição social 14 (114)

Resultado abrangente do exercício 18.626 (787)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Dividendos 
adicionais mínimos 

obrigatórios
Patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 40.000 1 176 1.079 41.256
Prejuízo líquido do exercício - - (673) - (673)
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - (114) - - (114)

Resultados abrangentes do exercício - (114) (673) - (787)
Destinação do resultado líquido:
Distribuição proposta de lucros - - - (1.079) (1.079)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 40.000 (113) (497) - 39.390
Lucro líquido do exercício - - 18.612 - 18.612
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - 14 - - 14

Resultados abrangentes do exercício - 14 18.612 - 18.626
Saldos em 31 de dezembro de 2019 40.000 (99) 18.115 - 58.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais

Juros, variações monetárias e cambiais (1.270) 3.031
Imposto de renda diferido 5.944 (1.076)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 107.276 (107.243)
Estoques (26.014) (1)
Impostos a recuperar (19.061) (14.393)
Despesas antecipadas - 1
Demais contas a receber 26.223 (26.747)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (118.750) 272.136
Obrigações tributárias 18.823 2.591
Imposto de renda e contribuição social 3.803 553
Salários e obrigações sociais 32 54
Demais contas a pagar 304 3

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

31/12/2019 31/12/2018
(Aumento) diminuição no ativo não circulante

Impostos a recuperar (78) (75)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.803) (622)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 12.041 127.539
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (18) 6.238

Caixa líquido (utilizado) gerado pelas atividades 
  de investimentos (18) 6.238
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos - (1.079)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de 
  financiamentos - (1.079)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 12.023 132.698
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 165.681 32.983
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 177.704 165.681

zer, 600, térreo, no bairro de Alemoa, na cidade de Santos, Estado de São Pau-
lo e tem como principal atividade a importação e exportação no atacado de 

combustíveis de origem mineral e prestação de serviços, sendo permitida tam-
bém a participação em outras sociedades.
2 APrESEnTAÇãO DAS DEMOnSTrAÇÕES FInAnCEIrAS E rESuMO 
DAS PrInCIPAIS PráTICAS COnTábEIS - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As prin-
cipais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financei-
ras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da compe-
tência de exercícios. b) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou 
encargos e variações monetárias incorridas.
3 PATrIMônIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 
2018, o capital social está representado por 40.000.000 cotas no valor de R$ 
1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b. Outros 
resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial. As diferenças entre 
o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através de 
outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendi-
mentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio lí-
quido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados 
no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquida-
ção da aplicação financeira. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados 
terão a destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
4 LuCrO (PrEJuízO) báSICO E DILuíDO POr COTA - A tabela a seguir 
apresenta o cálculo do lucro (prejuízo) por cota. Não existe diferença entre o 
lucro (prejuízo) básico e diluído por cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro (prejuízo) por cota 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido da Sociedade 18.612 (673)
Média ponderada das cotas (milhares) 40.000 40.000
Lucro (prejuízo) básico e diluído por cota - R$ 0,47 (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

rELATÓrIO DA ADMInISTrAÇãO

Manuel Castells –  Klauss Brandini Gerhardt 
e Roneide Venancio Majer (Trads) - Paz & Terra 
– O sociólogo espanhol radicado no Estados Unidos, 
onde é professor, analisa nesse terceiro volume da 

importante trilogia “ A era da informação: Economia, sociedade 
e cultura”, após doze anos de exaustiva pesquisa, toda uma 
global conjuntura que levou a União Soviética a um colapso 
estrutural equivalente à bancarrota, bem como seus colaterais 
efeitos. Sua lucidez ao observar os fatos, com absoluta isenção 
e clareza ao relatá-los, dá ao leitor segurança sobre os dados 
econômicos e históricos, facilitando total entendimento. Deve 
ser lido por políticos, empresários, alunos e professores de 

economia e administração. De grosso calibre.

Fim de Milênio

Grazi Ferreira – Leonardo C. Rodrigues 
(Ilustr) – Em Prosa e Verso – Interessante abor-

dagem num tema super atual: Mirar-se no outro e imitá-lo. A 
pedagoga autora, criou uma personagem, que possuía uma fada 
como conselheira,  para explicar aos infantes, como valorizar sua 
própria imagem e personalidade, incluindo virtudes e defeitos 
e tudo que nos rodeia. Voltado às crianças, serve com acerto 

para alguns “adultos”!

O Anel da Fada Plein

Flora Victoria – HarperCollins Brasil – A mestre 
em psicologia positiva aplicada, que aliás a dissemina 
muito bem, sendo reconhecida mundialmente como 
verdadeiro arauto dessa nova técnica,  nesse seu ter-
ceiro livro expõe toda sua experiência prática nesse 

ramo da psicologia. Longe de ser uma “mera auto ajuda”, trata-se 
de efetiva aplicação de “ferramentas” que nos circundam e que 
nos esquecemos de valorar. Felicidade é uma busca constante 
do ser humano, todavia de complexa interpretação. Esse é o 
“pulo do gato” que a Embaixadora da Felicidade, literalmente 
nos ensina. Super oportuno. Factível. Sejamos e vivamos felizes!!

O Tempo da Felicidade: Um sabático 
para repensar a vida, priorizar seus 
objetivos e se renovar

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)E a saída deve ser lenta. 

Para 2021 a expectativa de 
crescimento é de apenas 2,2%. 
Esse cenário é propício para se 
pensar na internacionalização 
das empresas. “Os mercados de 
fora irão encolher menos este 
ano e avançar mais rápido no 
próximo do que o brasileiro. 

Ou seja, a receita domésti-
ca deve cair, tornando ainda 
mais atrativo obter receitas 
no exterior, principalmente 
em função da força do dólar”, 
afirma Emanuel Pessoa (*), 
advogado especialista em In-
ternacionalização de Empre-
sas, Negociação, Contratos e 
Inovação. 

De acordo com ele, as duas 
principais formas de se inter-
nacionalizar uma empresa são 
via exportação ou operação in 
loco em outro país. A primeira 
tende a ser menos atrativa. 
“Nesse caso, o empreendedor 
se depara com a desconfiança 
externa em relação aos produ-
tos e serviços brasileiros e ainda 
há os trâmites burocráticos e 
tributários para enviar a mer-

A receita doméstica deve cair, tornando ainda mais 
atrativo obter receitas no exterior. 
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É hora de internacionalizar a sua empresa?
As projeções do Banco Mundial apontam para uma recessão de 8% na economia brasileira este ano

nichos com maior possibilidade 
de sucesso com a ramificação 
internacional são os de inova-
ção, com soluções escaláveis, 
e de áreas que já contam com 
produtividade comparável à de 
países desenvolvidos. 

O processo, para quem pensa 
ser difícil, também não é dos 
mais complicados, mas carece 
de bons profissionais. “Hoje 
há pouca gente que realmente 
sabe tocar a internacionaliza-
ção de uma empresa. É impor-
tante uma boa assessoria para 
dar todo o amparo legal para 
um negócio operar no exte-
rior. Para as empresas, é um 
investimento que vale ser feito, 
principalmente neste período 
de pós-pandemia, em que quase 
todo o resto do mundo deve ter 
uma recuperação acentuada. 
Não é uma aposta, mas uma 
certeza “, conclui. 

(*) - Mestre em Direito pela 
Universidade de Harvard, Doutor 

em Direito Econômico pela USP e 
Certificado em Negócios de Inovação 

pela Stanford Graduate School of 
Business, é vice-presidente do 

Harvard Club of Brazil. 

cadoria ou o serviço para fora”. 
Por isso, é melhor que as 

empresas optem pela segunda: 
abrir filiais ou novas empresas 
em outros territórios para 
produzir localmente. “99% 
do mundo quer investimento 
externo em seu país. A maioria 
não faz nem a exigência de 
um sócio local, por exemplo. 
Os governantes sabem que a 
chegada das empresas gera 
emprego e renda para a po-

pulação. Isso é suficiente”, diz 
Emanuel. 

Segundo Emanuel, quem 
empreende no Brasil consegue 
empreender em qualquer lugar, 
levando em conta todos as 
dificuldades enfrentadas aqui. 
Ele garante que a empresa não 
precisa ser grande para conse-
guir atuar fora. “Pelo contrário, 
vemos muitos pequenos e mé-
dios empreendimentos apos-
tando no exterior”. Para ele, os 

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

ou ligue para
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