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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social a 
participação em outras sociedades, civis ou comerciais, na qualidade de 
sócia, acionista ou quotista, podendo adquirir ou alienar participações 
societárias, e a admi nis tração de bens, empreendimentos ou negócios 
exclusivamente próprios. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis: As demons tra ções fi nan  ceiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasi leira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e Interpre tações emi tidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC. As demonstrações finan ceiras foram elaboradas com base no custo 
histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. 3. Principais práticas 
contábeis: O resumo das principais polí ti cas contá beis adotadas pelo 
Grupo é como segue: a) Moeda funcional e de apresen tação das 
demonstrações financeiras: As demonstrações finan cei ras da Sociedade 
são mensuradas usando a moeda do principal ambiente econô mico, no qual 
a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de 
apresentação o real (R$). b) Circulante e Não Circulante: Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liqui da ção provável ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, 
são de mons trados como Não Circulantes. c) Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem caixa, saldos positivos em conta-movimento, aplicações financeiras 
com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado. d) Contas a receber: São contabilizadas pelo valor justo da 
contraprestação a ser recebida, sendo deduzidas as perdas em crédito de 
liquidação duvidosa, quando aplicável. e) Provisão para créditos de 
liqui da ção duvidosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
quando aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela 

Adminis tra ção para fazer face a eventuais perdas na realização das contas 
a receber. f) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas ou 
coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial com base 
no balanço das investidas levantados na mesma data. g) Imobilizado: Estão 
demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação e amor-
tização acumuladas, calculadas pelo método linear, com base em taxas 
determinadas de acordo com a vida útil dos bens. h) Imposto de renda e 
contribuição social: Conforme facultado pela legislação tributária, a Socie-
dade optou pelo regime de lucro presumido. A base de cálculo do imposto 
de renda é determinada à razão de 8% (vendas) e 32% (prestação de 
serviços e/ou locações), a da contribuição social à razão de 12% (vendas) e 
32% (prestação de serviços e/ou locações), acrescentando-se em ambas 
100% das demais receitas e ganhos de capital auferidas. O imposto de 
renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem a R$ 60 mil no trimestre, 
enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o 
lucro tributável. i) Outros ativos e passivos (Circulantes e Não Circulantes): 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. j) Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em con for midade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio líquido: 
a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016, o capital social totalmente 
integralizado monta R$ 161.794.996,00, dividido em 157.794.996 ações 

Senhores Acionistas: Submetemos a sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015
 Circulante 13.989 15.539
  Caixa e equivalentes de caixa 10.801 12.885
  Contas a receber 2.875 2.636
  Imóveis destinados à venda
  Outros ativos circulantes 313 18

 Não Circulante 165.619 163.809
  Realizável a Longo Prazo 30 30
   Partes relacionadas - -
   Outros ativos realizáveis a longo prazo 30 30

  Investimentos 109.994 105.289

  Imobilizado 55.595 58.490

  
Total do Ativo 179.608 179.348

Passivo e Patrimônio Líquido 2016 2015
 Circulante 4.341 4.213
  Fornecedores 112 59

  Obrigações fiscais 226 193

  Imposto de renda 953 1.208

  Contribuição social 423 869

  Outras contas e despesas a pagar 2.481 1.459

  Parcelamentos fiscais 146 425

 Não Circulante - 127
  Parcelamentos fiscais - -

  Partes relacionadas - 13

  Cauções - 114

 Patrimônio Líquido 175.267 175.008
  Capital social 161.795 161.795

  Reservas de lucros 10.071 8.851

  Lucros acumulados 3.401 4.362

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 179.608 179.348

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

2016 2015
Receita Operacional Líquida 32.087 34.470
(Despesas) Receitas Operacionais
 Administrativas e gerais (6.545) (3.201)
 Encargos de depreciação (2.915) (2.913)
 Outras despesas / receitas operacionais, líquidas 37 -
  (inclui reversão de provisões ) (9.423) (6.114)
(Prejuízo) Lucro Operacional antes do Resultado
 Financeiro, Participações e Impostos 22.664 28.356
 Resultado Financeiro Líquido
  Receitas financeiras 1.023 8.376
  Despesas financeiras (48) (25)

975 8.351
 Resultados de participações societárias 4.705 3.753
(Prejuízo) Lucro antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 28.344 40.460
 Imposto de Renda e Contribuição Social
  Imposto de renda (2.900) (5.186)
  Contribuição social (1.051) (1.784)

(3.951) (6.970)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 24.393 33.490
(Prejuízo) Lucro por ação do capital social (em reais) 0,15 0,21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015  

(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Reservas 
de 

Lucros

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2014160.867 7.176 58.557 226.600
 Aumento de capital 928 - - 928
 Lucro líquido do exercício - 1.674 31.816 33.490
 Dividendos - - (86.012) (86.012)
 Reversão de reservas de lucros  - - 1 1
Em 31 de Dezembro de 2015161.795 8.851 4.362 175.008
 Aumento de capital - - - -
 Lucro líquido do exercício - 1.219 23.174 24.393
 Dividendos - - (24.400) (24.400)
 Ajustes de exercícios 
  anteriores - - 265 265
Em 31 de Dezembro de 2016161.795 10.071 3.401 175.267

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015
 (Prejuízo) lucro do exercício 24.393 33.490
  Ajustes para reconciliar o resultado do exercício 
   com o caixa gerado pelas (aplicado nas) 
   atividades operacionais:
  Encargos de depreciação 2.915 2.913
  Resultados de participações societárias (4.705) (3.753)
 Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
  Contas a receber (239) 324
  Outros ativos (295) (12)
  Imóveis destinados à venda - -
 Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
  Fornecedores 53 19
  Obrigações fiscais, imposto de renda 
   e contribuição social (668) 430
  Parcelamentos fiscais (279) (257)
  Outros passivos 1.022 9
  Cauções (114) -
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 22.083 33.163

2016 2015
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de investimentos - (31.475)
 Aquisição de imobilizados (20) (929)

Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (20) (32.404)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Integralização de capital - -
 Pagamento de dividendos (24.400) -
 Partes relacionadas 252 23.832

Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades 
 de Financiamento (24.148) 23.832
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (2.084) 24.592

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.885 73.376
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.801 12.885

(2.084) (60.491)

Diretoria

Elisa da Silva Dias - Presidente
Regina Maria da Silva Dias - Diretora

Valce Teofilo dos Santos - CRC 1SP165.212/O-3

ordinárias nominativas e 4.000.000 ações preferenciais sem direito a voto, 
todas sem valor nominal. b) Reserva legal: A reserva legal é constituída 
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o 
limite de 20% do capital social. c) Reservas de lucros: Corresponde ao lucro 
remanescente, após a destinação para reserva legal, compensação de 
prejuízos e a distribuição dos dividendos. 5. Instru men tos financeiros: 
A Sociedade entende que o valor contábil dos instru mentos financeiros 
equivale a seu valor de mercado. A Empresa participa de operações envol-
vendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, 
que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e a reduzir a 
exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e de moeda, quando possível 
e aplicável. A partir do mês de setembro de 2013, a Empresa passou a res-
tringir sua exposição a riscos de crédito associa dos a bancos e aplicações 
financeiras, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de 
primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo. A Empresa 
manteve até o mês de setembro de 2013, investimentos em títulos de renda 
fixa junto ao Banco Cruzeiro do Sul. Esta instituição financeira encontra-se 
em processo de liquidação extrajudicial. A Adminis tração da Entidade 
efetuou provisão para perda desses valores, uma vez que os saldos não 
possuem cobertura total pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). No ano 
de 2014, parte do saldo aplicado foi devolvido pelo Banco Cruzeiro do Sul. 
Assim sendo, a provisão foi parcialmente revertida.

BS Holding S.A.
CNPJ/MF nº 05.275.432/0001-29

1. Contexto operacional: A BS Holding S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, cujos atos constitutivos encontram-se arquivados na JUCESP, sob 
NIRE 35-2.1779618.3, com sede em Indaiatuba-SP, à Rua Cerqueira César, 
1.799, CEP 13339-030 e inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 05.275.432/0001-29 
têm como objeto social a incorporação, administração e gereciamento de 
empreendimentos imobiliários, bem como vendas e compras de áreas 
comerciais, industriais e residenciais, administração de bens próprios, e 
participação no capital em outras sociedades como sócia ou acionista.
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas 
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis descritas no 
pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC - Contabilidade para Sociedades Anônimas (Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC TG 26).
Conforme facultado pela Resolução nº 1.162/09, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, a Companhia decidiu por não apresentar a 
demonstração do valor adicionado.
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos.
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes:
2.1) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos 
nas demonstrações contábeis são mensurados utilizando-se a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda 
funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda 
de apresentação.
2.2) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes em contas 
correntes bancárias e aplicações fi nanceiras nos Bancos Fibra S.A. e 
Bradesco S.A.
2.3) Estoques: Registrados pelo custo que compreendem os valores 
originais das compras e os gastos gerados no ciclo operacional da 
Companhia, imputáveis, diretamente ou indiretamente, à formação 
dos estoques, tais como: encargos sociais e aquisições de serviços de 
terceiros; etc.
2.4) Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando 
aplicáveis, dos encargos e variações monetárias incorridas até as datas de 
encerramentos dos exercícios.
2.5) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de 
renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de 
adicional de 10%, quando aplicável.
A provisão para contribuição social é calculada sobre o lucro antes do 
imposto de renda, considerando a alíquota de 9%.
2.6) Reconhecimento das receitas: A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de lotes 
de terra (bens imóveis) normal das atividades da Companhia. A receita 
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos descontos 
comerciais e dos abatimentos.
As receitas são reconhecidas quando todas as seguintes condições forem 
satisfeitas:

A Companhia transferiu ao comprador, através de contrato de venda os 
riscos e benefícios signifi cativos relacionados à propriedade dos produtos.
A Companhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos 
produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem 
controle sobre tais produtos.
O valor da receita pode ser mensurado com confi abilidade.
É provável que os benefícios econômicos associados à transação fl uirão 
para a Companhia.
Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação 
podem ser mensurados com confi abilidade.

2.7) Estimativas contábeis: Na aplicação das práticas contábeis da 
Companhia descritas anteriormente, a Administração deve fazer julgamentos 
e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e 

passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas 
e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em 
outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir 
dessas estimativas.
2.8) Instrumentos fi nanceiros: Inicialmente registrados a seu valor justo 
acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição 
ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos fi nanceiros classifi cados 
como mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando tais custos 
são diretamente registrados no resultado do exercício.
Sua mensuração subsequente, quando aplicável, ocorre no fi m de cada 
exercício de encerramento das demonstrações fi nanceiras, de acordo com a 
classifi cação dos instrumentos fi nanceiros, sendo estes denominados como 
básicos ou outros instrumentos e transações fi nanceiras mais complexas.
2.9) Aprovação das demonstrações contábeis: As Demonstrações 
contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Diretoria em 
31 de março de 2017.
3. Caixa e equivalentes de caixa
 2016 2015      
Banco Fibra 17.895 5.458
Banco Bradesco 292 168
Aplicações fi nanceiras - -      
 18.187 5.626      
4. Estoques
 2016 2015      
Terrenos Helvétia Park I 305.551 305.551
Terrenos Helvétia Park II 1.312.768 1.312.768
Terrenos Helvétia Park III 155.365 155.365      
 1.773.684 1.773.684      
Os estoques foram contabilizados ao seu valor contábil e são mensurados 
a partir da apuração de sua constituição, considerando-se ao custo dos 
estoques gastos com serviços prestados com infraestrutura e outras 
despesas de custeio destinado à criação dos empreendimentos.
5. Patrimônio líquido: O capital social em 31 de dezembro de 2016, 
totalmente integralizado está representado por 59.866.878 ações, 
distribuídas como segue:
 Quantidade
Acionista de ações % do Capital      
Benjamin Steinbruch 59.866.877 99,999%
Carolina Justus Cury Steinbruch 1 0,001%      
 59.866.878 100,00%      
6. Receita operacional líquida
 2016 2015      
Receita bruta - 137.051
Deduções:
Impostos sobre vendas - (5.002)      
Receita operacional líquida - 132.049      
7. Resultado fi nanceiro
 2016 2015      
Juros recebidos 101.590 104.167
Descontos obtidos - 2
Rendimentos de aplicações fi nanceiras - 111.298
Juros sobre mútuo (provisão) 15.590 -
Tarifas bancárias (734) (329)
Juros pagos e incorridos (295) (4.064)      
 116.151 211.074      
8. Gerenciamento de riscos e instrumentos fi nanceiros: As transações 
fi nanceiras ocorridas envolvem ativos e passivos usuais e relacionados às 
atividades econômicas da Companhia, particularmente contas a receber de 
clientes e contas a pagar. Nas datas de encerramento dos exercícios, os 
saldos contábeis dos ativos e passivos fi nanceiros são como segue:
 2016 2015      
Ativos fi nanceiros básicos:
Caixa e equivalentes de caixa 18.187 5.626
Contas a receber - -      
Total 18.187 5.626      

 Nota
Ativo Explicativa 2016 2015      
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 18.187 5.626
Estoques 4 1.773.684 1.773.684
Empréstimos e fi nanciamentos  - 1.482.484      
Total do ativo circulante  1.791.871 3.261.794
Não circulante
Investimentos  59.384.535 58.029.749
Empréstimos e fi nanciamentos  914.663 -
Depósitos judiciais  - 1.284      
Total do ativo não circulante  60.299.198 58.031.033      

Total do Ativo  62.091.069 61.292.827      

 Nota
Passivo Explicativa 2016 2015      
Circulante
Salários, férias e encargos sociais  1.760 -
Fornecedores  3.305 -
Impostos a recolher  2.832 792      
Total do passivo circulante  7.897 792
Patrimônio líquido
Capital social 5 59.866.878 59.866.878
Reserva legal  128.137 88.580
Reserva de lucros  2.088.157 1.336.577
Total do patrimônio líquido  62.083.172 61.292.035      
Total do Passivo e do
 Patrimônio Líquido  62.091.069 61.292.827      

Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras resumidas da Companhia, referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2016. A Diretoria.

 Capital Reserva Reserva Lucros/Prejuízos
 social de Lucros Legal acumulados Total          
Saldos em 31 de dezembro de 2014 59.866.878 - - -346.435 59.520.443
Lucro do exercício - - - 1.771.592 1.771.592
Reserva legal - - 88.580 (88.580) -
Reserva de lucros - 1.336.577 - (1.336.577) -          
Saldos em 31 de dezembro de 2015 59.866.878 1.336.577 88.580 - 61.292.035
Lucro do exercício - - - 791.137 791.137
Reserva legal - - 39.557 (39.557) -
Reserva de lucros - 751.580 - (751.580) -          
Saldos em 31 de dezembro de 2016 59.866.878 2.088.157 128.137 - 62.083.172          

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)

Receita operacional

 líquida 6 - 132.049

Custo das mercadorias
 vendidas  - (10.029)      
Lucro bruto  - 122.020      
Receitas (Despesas)

 operacionais

Despesas administrativas  (561.940) (454.908)
Impostos e taxas  (93.477) (89.174)      
Prejuízo operacional antes

 do resultado fi nanceiro  (655.417) (422.062)      
Resultado fi nanceiro

Receitas fi nanceiras  117.180 215.467
Despesas fi nanceiras  (1.029) (4.393)      
Resultado fi nanceiro líquido 7 116.151 211.074
Resultado de equivalência
 patrimonial  1.354.785 2.020.160      
Resultado antes do imposto de

 renda e contribuição social  815.519 1.809.172

Imposto de renda e contribuição social  (24.382) (37.580)      
Lucro/(Prejuízo) do exercício  791.137 1.771.592      

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)

 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

Diretoria

Benjamin Steinbruch - Sócio
Joaquim Alcides de Oliveira - Contador - CRC 1 SP 159322/O-0

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 2016 2015      
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro/(Prejuízo) do exercício 791.137 1.771.592      
 791.137 1.771.592
Redução (Aumento) nos ativos
 operacionais
Clientes - 114.302
Estoques - -
Empréstimos e fi nanciamentos 567.820 (1.482.483)
Impostos a recuperar - 7.485
Depósitos Judiciais 1.284 (1.284)      
 569.104 (1.361.980)
Aumento (Redução) nos passivos
 operacionais
Fornecedores 3.305 (15.096)
Dividendos - -
Impostos a recolher 2.041 (21.970)
Receitas a apropriar 1.760 -
 - (104.274)      
 7.106 (141.340)      
Caixa líquido gerado pelas (utilizado
 nas) atividades operacionais 1.367.347 268.272      

Fluxo de caixa das atividades de
 investimento
Investimentos - -
Resultado de equivalência patrimonial (1.354.786) (2.020.160)      
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimento (1.354.786) (2.020.160)      

Fluxo de caixa das atividades de
 fi nanciamento
Integralização/Aumento de capital - -
Caixa líquido gerado pelas (utilizado
 nas) atividades de fi nanciamento - -
Aumento (Redução) líquida no caixa
 e equivalentes de caixa 12.561 (1.751.888)      
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício 5.626 1.757.514
Caixa e equivalentes de caixa no
 fi nal do exercício 18.187 5.626      
 12.561 (1.751.888)      

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2016 2015      
Passivos fi nanceiros básicos:
Fornecedores 3.305 -      
Total 3.305 -      
A Administração da Companhia considera que os instrumentos fi nanceiros 
registrados em suas demonstrações contábeis pelo seu valor contábil 
correspondem substancialmente aos montantes que seriam obtidos caso 
fossem negociados no mercado, uma vez que os saldos das rubricas “Caixa 
e equivalentes de caixa”, “Contas a receber”, e “Fornecedores”, tem prazos 
curtos de vencimento.
Considerações sobre riscos: Os principais fatores de risco de mercado 
que podem afetar os negócios da Companhia estão apresentados a seguir:
a) Outros riscos: A Companhia não tem exposição à variação cambial, 
taxa de juros e capital uma vez que não executa transações de compras e 
vendas com entidades localizados no exterior, não possui endividamento 
bancário e a estrutura de seu capital é formado por seu patrimônio líquido.

 Nota
 Explicativa 2016 2015      

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ( Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015

Circulante 

Disponibilidades  3   

Não circulante 

Conta corrente - NG Metalúrgica  49   55 

Investimentos  62.952   64.603 

  63.001   64.658 

  63.004   64.658 

 
31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Receita operacional bruta: 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial  (1.652)  2.179 

(Despesas) receitas operacionais: Administrativas e gerais  (12)  - 
Financeiras liquidas  (1)  - 

  (13)  - 
(Prejuizo) Lucro líquido do exercício  (1.665)  2.179 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2016 2015
(Prejuizo) Lucro Liquido do Exercicio   (1.665)  2.179 
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais:  

Resultado da equivalência patrimonial   1.652   (2.179)
Variações nos ativos e passivos  
Aumento (redução) em contas correntes   16   54 

Caixa liquido proveniente das operações   3   54 
Atividades de investimentos  
Dividendos recebidos de controlada   -   55 

Disponibilidades geradas (aplicadas) nas
atividades de investimentos   -   55 

Dvidendos Propostos   -   (109)
Disponibilidades geradas pelas atividades 

Aumento liquido nas disponibilidades  3  -
Disponibilidades em 31 de dezembro   3   - 

 A DIRETORIA 
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Passivo 2016 2015
Não circulante 
Contas-correntes acionistas  120   109 

  120   109 
Patrimônio líquido 
Capital social  40.338   40.338 
Reservas de lucros  18.071   19.517 
Reserva de reavaliação  4.475   4.694 

  62.884   64.549 
  63.004   64.658

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

 Reserva de Lucros
 Capital Reserva Retenção de Reservas de Lucros
Constituição da Sociedade em 30 de Junho de 2015 mediante Social Legal Lucros Reavaliação acumulados Total
a cisão parcial de NG Participações S.A.:  40.338  -  490   4.914   16.737   62.479 

Realização da reserva de reavaliação - - -  (220)  220   - 
Lucro líquido do exercício - - - -  2.179   2.179 
Destinação do Lucro liquido do exercício: Reserva Legal -  109  - -  (109)  - 
Dividendos distribuidos - - - -  (109)  (109)
Reservas de lucros - -  18.918  -  (18.918)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2015  40.338   109   19.408   4.694  -   64.549 
Realização da reserva de reavaliação - - -  (219)  219   - 
Prejuizo líquido do exercício - - - -  (1.665)  (1.665)
Destinação resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - -  (1.446) -  1.446   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2016  40.338   109   17.962   4.475   (0)  62.884

PIEMONTI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 23.073.361/0001-63
Demonstrações Financeiras

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a  Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
APEAL - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma
da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC
24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o imóvel adiante
descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para pagamento da
dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A venda será feita
pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta de Crédito,
que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à
comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, as despesas de execução, registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis.  INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11) 3258-0007
- E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 26/04/2017 HORÁRIO: DAS 13:00 AS 13:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 8.4050.0057622-0 - SED: 25261/14 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: APEAL
DEVEDOR(ES): JAILSON FLORISVAL DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
MAIOR, VENDEDOR, CPF: 052.708.788-28, RG: 18.233.029-1/SSP-SP. Imóvel sito
à: RUA AURORA, Nº 72, APARTAMENTO Nº 42, LOCALIZADO NO 5º PAVIMENTO
OU 4º ANDAR, DO EDIFÍCIO SÃO PEDRO, NO 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
- SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área construída de 44,40m2, correspondendo ao
mesmo uma parte ideal de 14,17/1.000 do terreno, nas partes em comum.

Contrato: 8.1218.0016212-1 - SED: 25366/14 - CREDOR: CAIXA - AGENTE: APEAL
DEVEDOR(ES): MARCOS FERNANDO PACHECO, BRASILEIRO, DIVORCIADO,
AGENTE DE SEGURANÇA, CPF: 176.187.728-35, RG: 23.083.670-7-SSP/SP. Imóvel
sito à: ESTRADA DO M’BOI MIRIM, Nº 2.298 E RUA 5, APARTAMENTO Nº 43,
LOCALIZADO NO 4º ANDAR OU 5º PAVIMENTO DO BLOCO 22, INTEGRANTE DO
PARQUE RESIDENCIAL M’BOI MIRIM, DO JARDIM THOMAS, NO 32º SUBDISTRITO
CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de 45,2275m2
e a área comum de 9,13096m2, nesta já incluída a área correspondente a 01 vaga
indeterminada na garagem coletiva, para a guarda e estacionamento de 1 veículo de
passeio, perfazendo a área total de 54,35846m2, correspondendo-lhe, no terreno
condominial, uma fração ideal de 0,10288% e, nas demais despesas e coisas comuns
no bloco, uma fração ideal de 2,7777%. Sobre parte do imóvel condominial, devidamente
descrita no registro nº 2 da matricula 260046, pesa uma servidão instituída a favor da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

São Paulo, 06/04/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

06/04/2017 - 18/04/2017 - 26/04/2017

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA GABRIEL
PIZA, N°636, APARTAMENTO 91,  LOCALIZADO NA ALA ESQUERDA DO 9° ANDAR,
EDIFICIO RIO TOCANTINS, 8° SUBDISTRITO - SANTANA SAO PAULO  SP CEP
02036011
1º leilão 03/05/17 partir 11:45 horas
2º leilão 24/05/17 partir 11:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO,SP.
Mutuarios:
JOSE DOS SANTOS SILVA , CPF 27909280882,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

26 - 27 - 28/04/17

Heral S.A. Indústria Metalúrgica CNPJ/MF 57.482.713/0001-56 - NIRE 35.3.0003108.3 
Edital de Convocação - AGO - São convidados os acionistas da Heral S.A. Indústria Metalúrgica, a se reunirem em AGO no dia 
03/05/2017 às 10hs, na sede social, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinariamente: a) tomar as contas 
da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, não 
publicadas conforme artigo 294 da Lei 6.404/76; b) deliberar sobre a destinação de resultados; c) eleger o  Conselho Fiscal ou manter 
sua vacância; d) manter autorização aos administradores a confessar falência e pedir concordata. Acham-se à disposição dos acionistas, 
na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei 6.404/76. Diadema, 20/04/2017. Denise Tubandt Jaquery e Débora Rita 
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Ibaté S.A.
CNPJ Nº 07.952.761/0001-92 - NIRE 35.300.333.314

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
-

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023228-84.2012.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Lizianne
Marques Curto, na forma da Lei, FAZ SABER a (ao) LEANDRO SOARES DE ARAUJO, CPF nº 408.199.018-
22 que foi ajuizada a Ação de Cobrança por parte do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO,
objetivando a cobrança de R$ 31.609,48, (Julho/2012), referente aos contratos para empréstimo pessoal nº.
p. 186.952.738-5 e 02.0046.143625-2. Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e incerto foi determinada a
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, será o réu considerado revel e nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS

26 e 27/04

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0053169-34.2016.8.26.0100. O Dr. Fernando Henrique de
Oliveira Biolcati, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
IVAL DIAS DA GAMA CPF: 766.352.528-00, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-o ao
pagamento da quantia de R$ 1.168.016,29 (Novembro/2016), ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando será
penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 06/03/2017. 26 e 27/04
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Patrimônio Líquido - Em R$ 1,00 Capital Social Reserva Lucros Reserva Exercício Reserva Legal Ajustes Avaliação Total
Saldo em 31/12/2015 68.057.000,00 60.931.745,08 12.982.069,19 4.266.601,13 1.958.984,90 148.196.400,30
Reserva de Lucros - 28.787.191,08 (28.787.191,08) - - -
Ajustes a Débitos Exercícios Anteriores - (217.801,66) - - - (217.801,66)
Resultado do Exercício - - 16.636.970,41 - - 16.636.970,41
Ajustes Avaliação Patrimonial - - - - - -
Reserva Legal - - (831.848,52) 831.848,52 - -
Saldo em 31/12/2016 68.057.000,00 89.501.134,50 - 5.098.449,65 1.958.984,90 164.615.569,05

Demonstração do Resultado - Em R$ 1,00

 2015 2016
Receitas com Aluguéis 6.542.124,00 5.874.657,25
Receitas com Venda de Lotes 1.005.702,75 2.957.120,10
Outras Receitas 12.155.594,26 14.524.041,12
Deduções (277.862,81) (322.301,79)
Receita Líquida 19.425.558,20 23.033.516,68
Custo dos Lotes Vendidos - -
Lucro Bruto 19.425.558,20 23.033.516,68
Despesas Administrativas (838.382,44) (1.224.345,26)
Despesas com Imóveis Alugados (313.389,36) (348.994,29)
Despesas Gerais (15.978,06) (345,26)
Depreciações (11.572,16) (17.994,51)
Despesas Financeiras (5.351,59) (13.353,48)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 18.240.884,59 21.428.483,88
Provisão para CSLL (1.220.189,73) (1.282.518,14)
Provisão para IRPJ (3.355.358,87) (3.508.995,33)
Lucro do Exercício 13.665.335,99 16.636.970,41
Reserva Legal (683.266,80) (831.848,52)
Lucro Líquido do Exercício 12.982.069,19 15.805.121,89

Gustavo Avelino Corrêa - Diretor Presidente - CPF: 249.497.948-09
Valtencir Nicastro - CRC: 1SP 160844/P-1

Avelino Corrêa Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ 44.798.254/0001-72
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais, apresentamos as demonstrações fi nanceiras encerradas em 31/12/2016.

Balanço Patrimonial - Em R$ 1,00 - PASSIVO 2015 2016
Circulante 521.338,02 709.280,74
Fornecedores 73.800,68 254.740,43
Obrigações Trabalhistas 42.610,50 31.340,77
Obrigações Tributárias 404.926,84 423.199,54
Não Circulante 254.811,97 584.050,16
Credores a Longo Prazo 40.409,79 356.808,62
Obrigações Tributárias 214.402,18 227.241,54
Resultado Exercícios Futuros - -
Patrimônio Líquido 148.196.400,30 164.615.569,05
Capital Social 68.057.000,00 68.057.000,00
Reserva Legal 4.266.601,13 5.098.449,65
Reservas de Lucros 73.913.814,27 89.501.134,50
Ajustes Avaliação Patrimonial 1.958.984,90 1.958.984,90
Total do Passivo 148.972.550,29 165.908.899,95

Balanço Patrimonial - Em R$ 1,00 - ATIVO 2015 2016
Circulante 123.169.958,25 117.213.877,67
Caixa e Bancos 81.272.047,26 72.580.294,86
Imóveis para Venda 30.759.896,07 30.749.147,30
Contas a Receber 189,09 15.544,79
Tributos a Recuperar 699,59 149.194,39
Ações 10.072.424,69 12.611.826,26
Outras Disponibilidades 1.064.701,55 1.064.700,91
Outros Créditos - 43.169,16
Não Circulante 25.802.592,04 48.695.022,28
Imobilizado 25.802.592,04 48.695.022,28

Total do Ativo 148.972.550,29 165.908.899,95

(Valores Expressos em Milhares de Reais)

 

Receita dos serviços prestados  344.538  355.058 
Outras receitas  5.642  3.458 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (9.836)  (8.613)

Custo dos serviços prestados (106.413) (107.760)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (32.523) (28.736)
Perda / Recuperação de valores ativos  (200)  (43)

Depreciação e amortização  (22.108)  (21.221)

Resultado de equivalência patrimonial  -  (301)
 6.760  816 

Outras  648  5.791 

Pessoal

Remuneração direta  89.280  86.110 
Benefícios  20.232  18.966 
F.G.T.S  7.939  7.387 

Federais  30.608  38.709 
Estaduais  13.099  11.997 
Municipais  4.136  4.387 

Juros  9.044  12.106 
Aluguéis  276  251 
Outras remunerações de capitais de terceiros  6.220  6.041 

Resultado líquido do exercício

Despesas comerciais  (10.996)  (9.881)
Despesas gerais e administrativas  (35.171)  (34.611)
Contingências  (4.895)  (290)
Outras receitas operacionais  648  5.791 
Depreciação  (1.111)  (1.107)
Amortização  (13)  (16)
Resultado de participações societárias  -  (301)
Resultado na alienação dos investimentos  132  69 
Resultado na alienação do imobilizado  5.511  3.389 

 (8.504)  (17.331)

Imposto de renda corrente e diferido  1.607  (2.293)
Contribuição social  corrente e diferido

Caixa e equivalentes de caixa  4.663  5.897 
 -  127 

Contas a receber  25.784  25.545 
Estoques  3.729  3.528 
Tributos a recuperar  1.883  1.961 
Partes relacionadas  6.579  7.413 
Adiantamentos  122  94 
Outros créditos  3.077  1.243 
Despesas antecipadas  419  6.511 

Contas a receber  -  8.613 
Partes relacionadas  51.151  39.896 
Depósitos  14.157  17.036 
Outros créditos  61  92 
Tributos diferidos  29.000  24.011 
Despesas antecipadas  512  - 

Outros investimentos  372  872 
Imobilizado  219.839  244.021 
Intangível

 55.358  65.554 
 882  700 

 95  - 
Fornecedores  9.413  3.885 
Obrigações tributárias  2.698  2.790 
Imposto de renda e contribuição social  -  177 
Obrigações trabalhistas  15.263  12.891 
Adiantamentos  5.204  6.659 
Outras obrigações  1.733  2.314 
Partes relacionadas  3.986  12.037 
Dividendos  8.847  2.967 

 30.108  42.604 
 918  148 

Obrigações tributárias  10.798  - 
Tributos diferidos  57.408  54.620 
Outras obrigações  -  1.222 
Partes relacionadas  8.822  122 
Passivos contingênciais  5.757  1.014 

Capital social  120.369  118.392 
Reserva de capital  210  210 
Reserva legal  3.615  3.332 
Retenção de lucros  19.867  55.205 
Adiantamento para futuro aumento de capital  - 

Resultado antes do IR e CS  3.492  17.313 
 8.504  17.331 

EBIT
Depreciação/amortização/exaustão 22.108  21.221 
EBITDA
Caixa e equivalentes de caixa  4.663  5.897 

 -  127 
55.358  65.554 
30.108  42.604 

 882  700 
 918  148 

 - 

34.104  55.865 

(i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos 12 meses

 3.492 17.313 
 

  

Depreciação  22.095 21.205 
Amortização  13  16 
Custo na alienação de investimentos  500  5.126 
Custo na alienação do imobilizado  5.127  805 
Baixa de imobilizado por sinistro  -  415 
Provisão (Reversão) de contingências  4.742 (3.949)
Equivalência patrimonial  -  301 

 658  (127)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosas  9.836  8.613 

Estoques  (201)  (951)
Contas a receber  (1.462) (4.753)
Tributos a recuperar  78  (299)
Depósitos  2.879  (374)
Adiantamentos  (29)  (40)
Outros créditos  (1.803)  3.385 
Despesas antecipadas  5.580 (6.511)

Fornecedores  5.529  (555)
Obrigações trabalhistas  2.372  (754)
Obrigações tributárias  10.709  306 
Adiantamentos  (1.455)  4.786 
Outras obrigações  (1.803)  733 

Imposto de renda e contribuição social pagos (196) (323)

(70)  - 
Partes relacionadas (11.454) (11.322)
Outros investimentos - (503)
Aquisição de imobilizado (3.040) (31.230)

 

(29.586) (21.867)
950 (542)

(366) - 
Partes relacionadas 649 12.936 
Dividendos (34.848)  - 
Aumento do capital 1.977  2.677 
Recebimento AFAC 1.000  33 

Total

 -  - 

Adiantamento para futuro aumento do capital  -    -    -    -    -    -    33  33 
Integralização de capital  -    2.677  -    -    -    -    -    2.677 
Resultado do exercício  -    -    -    -    -    12.495  -    12.495 
Transferência para retenção de lucros  -    -    -    -    8.903  (8.903)  -    - 
Reserva legal  -    -    -    625  -    (625)  -    - 
Distribuição de dividendos - Mínimos obrigatórios  -    -    -    -    -    (2.967)  -    (2.967)

 - 

Adiantamento para futuro aumento do capital  -    -    -    -    -    -    (33)  (33)
Integralização de capital  -    1.977  -    -    -    -    -    1.977 
Resultado do exercício  -    -    -    -    -    5.674  -    5.674 
Transferência para retenção de lucros  -    -    -    -    5.391  (5.391)  -    - 
Reserva legal  -    -    -    283  -    (283)  -    - 
Distribuição de dividendos - Mínimos obrigatórios  -    -    -    -    (1.348)  -    -    (1.348)
Distribuição de dividendos - Excedente ao mínimo 
  obrigatório  -    -    -    -    -    -   

 -  -  - 

A Breda Transportes e Serviços S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital nacional fechado, do 
Grupo Comporte, com sede social localizada na Avenida Dom Jaime de Bar-
ros Câmara, 300 - sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo/SP. Fundada em 
26/06/2002, tem por objeto principal o transporte público coletivo de passa-
geiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou 
eventual, em qualquer parte do território nacional. A Companhia mantém suas 
permissões reguladas pelo poder Concedente, em que o Serviço Público de 
Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros é regulado pelo Poder 
Concedente Federal, o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermu-
nicipal pelo Poder Concedente Estadual e o Serviço Público de Transporte 
Rodoviário Municipal pelo Poder Concedente Municipal. A emissão das de-

-

nistração em 24/02/2017. 

contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, In-

terpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

-

dos de avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis 

fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 

-

a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas 

ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edi-

com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos 
para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e 
administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-

-
ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. 

: Completas e auditadas pela RSM Fontes Audito-
res Independentes estão disponíveis na sede da Companhia para apreciação.

   - Diretora
 - Diretor Operacional

Contador CRC 1-SP-200.580/O-8

2016 2015
Receita líquida  96.687  - 
Custos  (76.836)  - 
Lucro bruto  19.851  - 
Receitas (despesas) operacionais  (12.774)  (574)
 Despesas comerciais  (350)  - 
 Despesas gerais e administrativas  (13.276)  (574)
 Outras receitas operacionais  865  - 
 Depreciação  (13)  - 

 7.077  (574)
 (844)  194 

Resultado antes do IR e CS  6.233  (380)
 IR corrente e diferido  (1.428)  - 
 CS corrente e diferido  (532)  - 
Resultado líquido do exercício  4.273  (380)
Número de ações 66.000.000 66.000.000
Resultado líquido básico e 
 diluído por ação (Em Reais) 0,06 (0,01)

BR Mobilidade Baixada Santista S.A. - SPE
CNPJ/MF 21.659.864/0001-90

1. Informações sobre a Companhia: A BR Mobilidade Baixada Santista 
S.A. - SPE, (“Companhia”) é uma sociedade anônima, do Grupo Compor-
te, com sede social localizada na Avenida Francisco Manoel, 1.050, Jaba-
quara, Santos/SP. Fundada em 19/12/2014, tem como atividade principal o 
transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana, 
compreendendo a prestação dos serviços públicos de transporte urbano co-
letivo intermunicipal, por ônibus, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e demais 
veículos de baixa e média capacidade, previsto na legislação em vigor. A 

dividida em oito etapas: Etapa I. Elaboração de manuais e plano de opera-
ção; Etapa II Etapa III. Atividade de 
apoio anteriores ao comissionamento; Etapa IV.
e estrutura para a manutenção das instalações; Etapa V. Desenvolvimento 
de Plano de Manutenção; Etapa VI. Elaboração do Sistema de Gestão de 
Manutenção; Etapa VII. Assistência técnica e acompanhamento das ativi-
dades de manutenção; e Etapa VIII

Balanços Patrimoniais 2016 2015
Ativo Circulante  20.481  143 
 Caixa e equivalentes de caixa  10.164  99 
 Contas a receber  372  - 
 Estoques  996  - 
 Tributos a recuperar  92  44 
 Partes relacionadas  8.239  - 
 Adiantamentos  10  - 
 Outros créditos  463  - 
 Despesas antecipadas  145  - 
Não circulante  53.682  6.090 
 Realizável a longo prazo  30.206  6.090 
  Partes relacionadas  30.206  6.090 
 Imobilizado  23.476  - 
Total do ativo  74.163  6.233

Passivo 2016 2015
Circulante  24.787  13 

 4.536  - 
 Fornecedores  7.284  - 
 Obrigações tributárias  423  13 
 IR e CS  561  - 

 8  - 
 Obrigações trabalhistas  10.387  - 
 Adiantamentos  103  - 
 Outras obrigações  1.112  - 
 Partes relacionadas  373  - 
Não circulante  19.123  - 

 18.523  - 
 Tributos diferidos  600  - 
Patrimônio líquido  30.253  6.220 
 Capital social  30.058  6.600 
 Reserva legal  195  - 
 Prejuízos acumulados  -  (380)
Total do passivo e patrimônio líquido  74.163  6.233

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social
Capital social 

subscrito
(-) Capital social

a integralizar
Reserva 

legal
Prejuízos 

acumulados
Resultado

 do exercício Total
Saldo em 31/12/2014  66.000  (59.400)  -  -  -  6.600 
Resultado do exercício  -    -    -    -    (380)  (380)
Prejuízos acumulados  -    -    -    (380)  380  - 
Saldo em 31/12/2015  66.000  (59.400)  -  (380)  -  6.220 
Capital social a integralizar  -    23.458  -    -    -    23.458 
Resultado do exercício  -    -    -    -    4.273  4.273 
Compensação de prejuízos  -    -    -    380  (380)  - 
Reserva legal  -    -    195  -    (195)  - 
Distribuição de dividendos - Mínimos obrigatórios  -    -    -    -    (925)  (925)
Distribuição de dividendos - Excedente ao mínimo obrigatório  -    -    -    -    (2.773)  (2.773)
Saldo em 31/12/2016  66.000  (35.942)  195  -  -  30.253

EBITDA e Dívida Líquida 2016 2015
Resultado antes do IR e CS  6.233  (380)

 844  (194)
EBIT  7.077  (574)
Depreciação/amortização  761  - 
EBITDA  7.838  (574)
Caixa e equivalentes de caixa  10.164  99 

 4.536  - 
 18.523  - 

Dívida Líquida  12.895  (99)
EBITDA (últimos 12 meses)  7.838  (574)
Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) 1,65 0,17 

(i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos 12 meses

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2016 2015
Atividades operacionais
 Resultado antes do IR e CS 6.233 (380)
 Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao caixa  
  gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação 761 -
 Resultado antes do IR e CS 6.994 (380)
 Variações no ativo (2.034) (44)
 Contas a receber (373) -
 Estoques (996) -
 Tributos a recuperar (48) (44)
 Adiantamentos (11) -
 Outros créditos (461) -
 Despesas antecipadas (145) -
 Variações no passivo 19.301 13
 Fornecedores 7.281 -
 Obrigações tributárias 410 13
 Obrigações trabalhistas 10.387 -
 Outras obrigações 1.112 -

8 -
 Adiantamentos 103 -
Caixa gerado (consumido) 
 pelas atividades operacionais 24.261 (411)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (796) -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas 
  atividades operacionais 23.465 (411)
Atividades de investimentos
 Partes relacionadas (32.355) (6.090)
 Aquisição de imobilizado (24.237) -
Caixa líquido consumido pelas  
 atividades de investimentos (56.592) (6.090)

23.059 -
 Partes relacionadas 373 -
 Dividendos (3.698) -
 Aumento do capital 23.458 -
Caixa líquido gerado pelas  

43.192 -
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 10.065 (6.501)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 99 6.600

10.164 99
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa 10.065 (6.501)

Demonstrações do Valor Adicionado  2016 2015
Receitas  103.234  - 
 Receita dos serviços prestados  103.234  - 
Insumos adquiridos de terceiros  (42.700)  (546)
 Custo dos serviços prestados  (32.521)  - 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (10.179)  (546)
Valor adicionado bruto  60.534  (546)
 Depreciação e amortização  (761)  - 
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia  59.773  (546)
Valor adicionado recebido em transferência  1.271  211 

 406  211 
 Outras  865  - 
Valor adicionado total a distribuir  61.044  (335)
Distribuição do valor adicionado:
 Pessoal  43.568  - 
  Remuneração direta  31.025  - 
  Benefícios  9.909  - 
  FGTS  2.634  - 
 Impostos, taxas e contribuições  11.832  28 
  Federais  7.785  25 
  Estaduais  4.006  - 
  Municipais  41  3 
 Remuneração de capitais de terceiros  1.371  17 
 Juros  810  - 
 Aluguéis  121  - 
 Outras remunerações de capitais de terceiros  440  17 
Remuneração de capitais próprios  4.273  (380)
 Resultado líquido do exercício  4.273  (380)

 61.044  (335)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Paulo Sérgio Coelho - Diretor
Maria Zélia R. S. França - Diretora

José Mendes - Contador - CRC 1-SP-200.580/O-8

autorizada pelo Conselho de Administração em 24/02/2017. 2. Apresen-

foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 

-
ceiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação que 
utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-

-
vos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determi-

seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas 

de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos 

estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as de-
mandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados 

ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premis-
sas, pelo menos anualmente.  Completas 
e auditadas pela RSM Fontes Auditores Independentes estão disponíveis 
na sede da Companhia para apreciação.

RICLAN S.A.
C.N.P.J. 56.370.364/0001-18

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Demonstração atualizada de acordo com a Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e Resolução do CFC nº 1.185/2009

Balanço Acumulado 2016 2015

Ativo Circulante 81.049.446,64 77.365.369,91
 Disponibilidades 2.966.768,59 4.393.239,49
  Caixa e Bancos 445.927,60 1.009.711,95
  Aplicações Financeiras 2.520.840,99 3.383.527,54
 Créditos Mercantis 41.842.982,60 39.093.405,06
  Clientes 41.842.982,60 40.702.822,11
  (–) Cambiais Entregues – (1.609.417,05)
 Outros Créditos 36.170.342,60 33.797.809,69
  Estoques de Mercadorias 30.964.034,69 29.867.276,62
  Impostos Antecipados 789.243,87 789.206,16
  Adiantamento a Fornecedores 173.793,31 653.993,42
  Crédito com Funcionários 851.870,16 852.369,50
  Adiantamentos Importação/Exportação 38.985,45 169.494,06
  Crédito de Impostos a Recuperar 3.352.415,12 1.465.469,93
 Despesas Antecipadas 69.352,85 80.915,67
  Despesas Antecipadas 69.352,85 80.915,67
Não Circulante 105.104.234,60 109.636.587,30
 Realização a Longo Prazo 111.493,38 412.046,35
  Depósitos Judiciais 111.493,38 81.464,73
  Títulos de Capitalização – 330.581,62
 Investimentos 844.270,28 844.270,28
 Imobilizado 193.432.053,97 190.600.354,05
 (–) Depreciação Acumulada (89.663.417,15) (82.688.765,18)
 Intangível 2.955.608,58 2.892.623,67
 (–) Amortizações Acumuladas (2.575.774,46) (2.423.941,87)
Total do Ativo 186.153.681,24 187.001.957,21

Balanço Acumulado 2016 2015

Passivo Circulante 39.564.150,92 40.134.350,53
   Fornecedores Internos e Externos 13.188.128,68 11.414.673,44
   Fornecedores Serviços – 162.775,01
  Outras Exigibilidades 26.376.022,24 28.556.902,08
   Empréstimos e Financiamentos 11.764.512,04 15.000.506,65
   Obrigações Fiscais a Recolher 3.189.212,43 3.159.139,58
   Obrigações Sociais a Pagar 2.842.865,03 2.021.576,81
   Provisões Férias e 13º Salários+Encargos 4.622.112,01 4.342.466,36
   Provisões Fretes/Seguros/Diversas 470.701,29 244.470,61
   Recebimentos Antecipados 21.770,36 18.100,20
   Leasing a Pagar a Curto Prazo 28.678,87 96.207,80
   Parcelamento de Impostos 3.287.827,81 3.546.018,72
   Outras Contas a Pagar 148.342,40 128.415,35
 Não Circulante 30.117.682,53 33.282.807,75
 Exigível a Longo Prazo 30.117.682,53 33.282.807,75
   Parcelamento de Impostos 29.476.526,42 32.691.851,28
   Leasing a Pagar a Longo Prazo – 28.678,84
   Contrato Mútuo a Pagar 641.156,11 562.277,63
 Patrimônio Líquido 116.471.847,79 113.584.798,93
   Capital Social 17.100.000,00 17.100.000,00
   Ajustes de Avaliação Patrimonial 47.364.008,95 50.572.384,33
 Reserva de Lucro 52.007.838,84 45.912.414,60
   Reserva Legal 2.079.703,49 1.874.198,79
   Retenção de Lucros 49.221.468,75 43.331.549,21
   Reserva Lucros não Distribuídos 706.666,60 706.666,60
Total do Passivo 186.153.681,24 187.001.957,21

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras

1 - Operações: A empresa tem por objetivo social a exploração da indústria 

e do comércio, inclusive a representação de produtos alimentícios e espe-

cialmente balas, caramelos e produtos correlatos. 2 - Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: 2.1 - Principais Práticas Contábeis: 
a) Critério de Elaboração e Apresentação: A Escrituração e as Demons-

trações Contábeis foram elaboradas em observância dos critérios   

contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pela Lei  

nº 11.638/2007 e a Lei 11.941/2009 (Artigos 37 e 38). b) Apuração do 
Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. c)  Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa: A provisão para créditos de liqui-

dação duvidosa não foi constituída em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras 

ou produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização.

Descrição 2016 2015
Matéria-Prima 3.778.828,46 4.125.107,65
Material de Embalagem 10.252.581,92 8.835.660,34
Material Auxiliar Fabricação 243.093,88 266.048,75
Produtos Acabados 13.315.487,19 12.350.787,48

2016 2015

Mercadorias para Revenda 141.073,82 1.320.802,16

Produtos em Processo 148.154,90 143.432,07

Manutenção de Máquinas 2.548.355,74 2.222.717,65

Material de Limpeza 47.402,63 42.147,15

Material de Propaganda 401.923,69 474.094,01

Uniformes para Empregados 85.900,51 84.012,55

2016 2015

Material Escritório Papel 1.231,95 2.466,81

Total do Estoque 30.964.034,69 29.867.276,62

Demonstração do Resultado Acumulado

Demonstração do Resultado 2016 2015
(+) Receitas Operacionais Bruta 304.099.884,73 276.983.437,24
   Vendas Mercado Nacional 269.274.676,44 256.422.727,81
   Vendas Mercado Exterior 47.682.474,79 44.207.446,32
   (–) IPI sobre Venda (11.293.457,44) (9.064.857,87)
   (–) ICMS-ST sobre Venda (1.563.809,06) (14.581.879,02)
(–) Deduções da Receita Bruta (54.630.569,22) (47.626.580,39)
  (–) Impostos Incidentes (52.208.973,67) (46.290.638,81)
    ICMS sobre Venda (29.308.276,73) (25.633.017,34)
    Pis sobre Venda (4.085.010,91) (3.684.876,75)
    Cofins sobre Venda (18.815.686,03) (16.972.744,72)
 (–) Devoluções e Cancelamentos (2.421.595,55) (1.335.941,58)
(=) Receitas Operacionais Líquidas 249.469.315,51 229.356.856,85
  (–) Custo dos Produtos Vendidos (174.148.210,69) (157.011.736,67)
(=) Lucro Bruto 75.321.104,82 72.345.120,18
(–) Despesas Operacionais (71.377.900,33) (69.379.931,82)
  Despesas Comerciais (30.743.720,50) (27.287.427,09)
   Outras Despesas Comerciais (14.782.968,51) (11.832.974,40)
   Logísticas e Entregas (15.960.751,99) (15.454.452,69)
 Despesas Administrativas (40.634.179,83) (42.092.504,73)
   Salários/Despesas com Pessoal (25.621.197,43) (26.561.476,14)
   Manutenção e Conservação (611.201,64) (566.053,61)
   Serviços (8.426.071,68) (8.096.214,08)
   Outras Despesas (2.001.671,82) (2.194.485,46)
   Despesas com Depreciação (2.431.810,49) (2.685.761,20)
   Despesas com Amortização (151.832,59) (150.154,45)
   Impostos e Taxas (659.251,95) (1.111.142,56)
   Despesas não Dedutíveis (406.699,67) (458.568,50)
   Outras Despesas Operacionais (324.442,56) (268.648,73)
(+) Outras Receitas e Despesas 7.495.107,89 15.962.438,94
  Receitas Eventuais/Recuperação 7.500.460,24 15.992.313,68
  Receita Venda Ativo Imobilizado 53,00 –
  (–) Custo Venda Ativo Imobilizado (5.405,35) (29.874,74)
(=) Resultado Operacional antes 
 Financeiros (Ebit) 11.438.312,38 18.927.627,30
 (=) Lucro Operacional antes dos Impostos,
  Depreciação e Amortização (EBITDA) 14.021.955,46 21.763.542,95
(=) Resultado Financeiro (5.267.723,63) (11.650.312,71)
   Receitas Financeiras 5.661.189,39 9.292.661,69
   Despesas Financeiras (10.928.913,02) (20.942.974,40)
(=) Resultado Operacional antes  
 do IRPJ e CSLL 6.170.588,75 7.277.314,59
   (–) Provisão do Imposto de Renda (1.498.804,56) –
  (–) Provisão da Contribuição Social (561.690,21) –
(=) Lucro Líquido Antes das  
 Participações Minoritárias 4.110.093,98 7.277.314,59
   (–) Participações Minoritárias – –
(=) Lucro Líquido do Exercício 4.110.093,98 7.277.314,59
   Lucro Líquido por Ações 0,06 0,11

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
Social 

Integralizado

Ajustes 
Avaliação 

Patriminial

Reservas de Lucros
Reserva 

Legal
Retenção 
de Lucros

Reserva Lucros 
não Distribuídos

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2014 17.100.000,00 54.832.476,08 1.510.333,06 37.338.227,00 706.666,60 – 111.487.702,74
Lucro Líquido Exercício de 2015 – – – – 7.277.314,59 7.277.314,59
Realização da Reserva – (3.519.393,03) – – – 3.519.393,03 –
 Custo Atribuído - Instalações – (201.690,24) – – – 201.690,24 –
 Custo Atribuído - Edificações – (245.878,08) – – – 245.878,08 –
 Custo Atribuído - Máquinas – (3.058.717,95) – – – 3.058.717,95 –
 Custo Atribuído - Veículos e Caminhões – (13.106,76) – – – 13.106,76 –
 Estorno Custo Atribuído - Terrenos – (740.698,72) – – – – (740.698,72)
Destinação do Lucro – – – – – – –
 Liquidação Reserva de Contingência Fiscal – – – – – (4.439.519,68) (4.439.519,68)
 Transferência Lucro Exercício 2015 - Reserva Legal – – 363.865,73 – – (363.865,73) –
 Transferência para Retenção de Lucro – – – 5.993.322,21 – (5.993.322,21) –
Saldo em 31/12/2015 17.100.000,00 50.572.384,33 1.874.198,79 43.331.549,21 706.666,60 – 113.584.798,93
Lucro Líquido Exercício de 2016 – – – – 4.110.093,98 4.110.093,98
Realização da Reserva – (3.208.375,38) – – – 3.208.375,38 –
 Custo Atribuído - Instalações – (201.690,24) – – – 201.690,24 –
 Custo Atribuído - Edificações – (245.878,08) – – – 245.878,08 –
 Custo Atribuído - Máquinas – (2.747.727,82) – – – 2.747.727,82 –
 Custo Atribuído - Veículos e Caminhões – (13.079,24) – – – 13.079,24 –
Destinação do Lucro – – – – – –
Liquidação Contingência Fiscal de ICMS – – – – (815.800,80) (815.800,80)
 Liquidação Reserva de Contingência Fiscal – – – – – (407.244,32) (407.244,32)
 Transferência Lucro Exercício 2016 - Reserva Legal – – 205.504,70 – – (205.504,70) –
Transferência para Retenção de Lucro – – – 5.889.919,54 – (5.889.919,54) –
Saldo em 31/12/2016 17.100.000,00 47.364.008,95 2.079.703,49 49.221.468,75 706.666,60 – 116.471.847,79

e) Imobilizado: As depreciações dos bens do imobilizado são calculadas 
pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica do bem. 
Os itens mais significativos do ativo imobilizado como Terrenos, Edifica-
ções, Instalações, Veículos, Caminhões, Máquinas e Equipamentos, foram 
avaliados de acordo com o ICPC10 e CPC 27 custo atribuído “deemed 
cost” com data-base em 31 de dezembro de 2009. f) Investimentos:
Descrição 2016 2015
Chácara São Sebastião 149.695,28 149.695,28
Prédio da Rua 02 - Número 16 283.094,00 283.094,00
Imóvel de Campos do Jordão 53.071,00 53.071,00
Terrenos - Minas Gerais 358.410,00 358.410,00
Total Investimento 844.270,28 844.270,28
g) Imobilizado: Descrição 2016 2015
Terrenos 30.583.204,00 30.583.204,00
Instalações Industriais 16.529.960,69 16.111.232,95
Edificação e Construções 26.879.422,73 26.814.977,23
Máquinas e Equipamentos 109.087.785,52 106.826.681,17
Veículos 4.483.676,48 4.475.483,29
Móveis e Utensílios 3.645.057,06 3.631.084,25
Ferramentas 306.369,88 295.692,62
Computadores e Periféricos 1.916.577,61 1.861.998,54
Total Ativo 193.432.053,97 190.600.354,05
Total Depreciação Acumulada (89.663.417,15) (82.688.765,18)
Total Líquido Imobilizado 103.768.636,82 107.911.588,87
Marcas e Patentes 978.649,30 931.048,39
Software 1.976.959,28 1.961.575,28
Total Intangível 2.955.608,58 2.892.623,67
(–) Amortização Marcas e Patentes (737.909,34) (645.837,85)
(–) Amortização Software (1.837.865,12) (1.778.104,02)
Total Amortização (2.575.774,46) (2.423.941,87)
Total Líquido do Intangível 379.834,12 468.681,80
h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pe-
los valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando for o caso, das 
variações monetárias e encargos incorridos até a data do balanço. Os lea-
sings financeiros registrados no passivo estão contabilizados segundo os 
padrões internacionais de contabilidade e segundo o que determina a Lei 
nº 11.638/2007 e o pronunciamento CPC nº 06. i) Receitas e Despesas: 
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. 3 - Ca-
pital Social: O Capital Social em 31/12/2016, totalmente integralizado é 
representado por 65.250.000 ações ordinárias, sem valor nominal. 4 - Ajus-
te de Avaliação Patrimonial: O Deemed Cost foi aplicado em 01/01/2010 
e dele resultou um acréscimo patrimonial no montante abaixo descrito. Em 
2013, 2014, 2015 e 2016, houveram as seguintes realizações da reserva 
conforme abaixo demonstrado.

Mario Schraider Junior
Presidente

Cesar da Silva Luiz
Contador 1SP241932/O-1

Descrição
Valor das Realizações 
das Reservas em 2016

Valor das Realizações 
das Reservas em 2015

Valor das Realizações 
das Reservas em 2014

Valor das Realizações 
das Reservas em 2013

Valor do Custo 
Atribuído em 2010

Terrenos – – – – 30.882.383,52
Instalações Industriais 201.690,24 201.690,24 201.690,24 202.057,92 2.424.217,63
Edificações e Construções 245.878,08 245.878,08 245.878,08 245.878,08 8.359.096,71
Máquinas e Equipamentos 2.747.727,82 3.058.717,95 3.038.664,02 3.213.094,00 30.753.696,48
Veículos 13.079,24 13.106,76 37.963,44 37.973,41 1.125.041,25
Total 3.208.375,38 3.519.393,03 3.524.195,78 3.699.003,41 73.544.435,59

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

1 - Atividades Operacionais 2016 2015
a) Resultado Líquido Ajustado: R$ R$
(+) Lucro/Prejuízo do Exercício 4.110.093,98 7.277.314,59
(+) Depreciação 6.990.445,03 6.775.127,00
(+) Residual Referente Baixas do Ativo  
  Permanente 5.405,35 29.874,74
(+) Amortização 151.832,59 155.746,08
(=) Lucro Líquido Ajustado 11.257.776,95 14.238.062,41
b) (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante:
 Contas a Receber (1.140.160,49) (1.657.022,18)
 Cambiais Entregues (1.609.417,05) 656.845,36
 Estoques (1.096.758,07) 2.654.853,34
 Impostos Antecipados (37,71) (205.350,90)
 Adiantamento Fornecedores 480.200,11 1.572.495,84
 Adiantamento Empregados 499,34 228.932,68
 Adiantamento Importações 130.508,61 24.474,35
 Impostos a Recuperar (1.886.945,19) (8.089,22)
 Despesas Exercícios Seguintes 11.562,82 18.427,71
 Depósitos Judiciais Longo Prazo (30.028,65) 251.468,96
 Título de Capitalização 330.581,62 148.564,06
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo  
 do Ativo Circulante (4.809.994,66) 3.685.600,00
c) Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante
Fornecedores 1.610.680,23 1.178.829,60
Outras Exigibilidades 1.360.907,56 1.246.919,23

2016 2015
Outras Contas a Pagar 19.927,05 (21.034,15)
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) 
 do Passivo Ciculante 2.991.514,84 2.404.714,68
Total das Atividades Operacionais 9.439.297,13 20.328.377,09
2 - Atividades de Investimentos
(+) Baixa de Investimentos – 122.624,00
(–) Novos Imobilizados (2.852.898,33) (4.088.018,19)
(–) Novos Intangíveis (62.984,91) (249.451,71)
Total das Atividades de Investimentos (2.915.883,24) (4.214.845,90)
3 - Atividades de Financiamentos
(+) Novos Empréstimos 12.434.347,02 15.687.670,92
(+) Novos Parcelamentos 32.764.354,23 36.237.870,00
(–) Liquidação Reserva de  
 Contingência Fiscal (1.223.045,12) (4.439.519,68)
(–) Pagamento de Financiamentos/ 
 Parcela do Balanço (51.925.540,92) (78.751.342,86)
(=) Total das Atividades de  
 Financiamentos (7.949.884,79) (31.265.321,62)
Aumento Líquido de Caixa e  
 Equivalente de Caixa (1+2+3) (1.426.470,90) (15.151.790,43)
Caixa e Equivalente de Caixa  
no Início do Período 4.393.239,49 19.545.029,92
Caixa e Equivalente de Caixa no  
 Fim do Período 2.966.768,59 4.393.239,49

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA PROVÍNCIA DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou
presumivelmente se ocultando, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). JOAO BATISTA DOS
SANTOS, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME OBRIGATÓRIO DA SEPARAÇÃO
DE BENS, MONTADOR, CPF: 127.809.758-90 de que o 1º Público Leilão e 2º
Público Leilão do imóvel sito à: RUA ANISIO MOREIRA Nº 664, (DESIGNADO PELA
LETRA ‘’B’’ NO PROJETO) PARTE DO LOTE 23 ,DA QUADRA 11, DA VILA FRY, 23º
SUBDISTRITO CASA VERDE - SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes dias
e horários: 1º Leilão: Dia: 28/04/2017 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) AV.GUILHERME
COTCHING, Nº 117O, AG. VILA MARIA, COD. 0273, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão:
Dia: 18/05/2017 DAS 10:00 AS 10:15h, no mesmo local de realização do primeiro leilão,
na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar,
para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes
ao financiamento imobiliário contrato nº 8024400127530, relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 8º Registro Geral de Imóveis de SÃO
PAULO/SP, sob nº 120258. O Segundo público leilão ocorrerá somente na hipótese de
não haver licitante no Primeiro Leilão.

São Paulo, 25 de Abril de 2017
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Rua Marconi, nº 31, 8º andar, Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP

]Tel:(11) 3129-8619 / (11) 3258-0007

25, 26 e 27/04/2017

Citação.Prazo 20dias.Proc.0001952-54.2013.8.26.0003. O Dr. 
Marco Antonio Botto Muscari, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 
do Jabaquara/SP.Faz saber a F.de Assis Silva Minimercado-
ME(CNPJ nº 09.557.829/0001-64) e Francisco de Assis Silva 
(CPF nº008.009.878-96),que Banco Bradesco S/A ajuizou ação 
de execução para cobrança de R$9.678,18(jan/2013).Estando 
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, 
com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apre-
sentem embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias depo-
sitar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 
06 vezes, com juros de 01% ao mês, sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.    [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027466-43.2012.8.26.0003.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Gustavo Santini Teodoro,na forma da Lei,etc.Faz 
saber a Empresa de Pintura Estrela Espaço S/C Ltda. CNPJ 
65.501.704/0001-57, que Di Genio Tintas Ltda. ajuizou ação 
comum para cobrança de R$ 46.864,80 (out/12), referente às 
Notas Fiscais nºs: 33745-Y, 197-C, 30471, 198-C, 30536, 
33745-X,199-C,30584,30637,30693,30786, 33745-H, 30842, 
30910, 31052, 31144, 31253, 33745-J, 31202, 13, 44, 104, 
149 e 40996-U, anexadas aos autos. Estando a ré em lugar 
incerto,expede-se edital de citação,para em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital,afixado e publicado na forma da lei.            [25,26] 

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da executada MARIA DE FÁTIMA TOMÉ, CPF Nº 023.264.528-
01, expedido nos autos da Ação de Extinção de Condomínio, requerida por JOSÉ CERVANTES FILHO, CPF Nº
675.408.308-59. Processo nº 1020905-78.2015.8.26.0003. O Dr. Rogério Aguiar Munhoz Soares, Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de
1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do Art. 879, II, do
CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio M. R. Faro, Jucesp nº 191, no dia 12/
05/2017, às 15:30 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 15/
05/2017, às 15:30 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo
licitantes, abrir-se-á a 2ª praça, que terá início, imediatamente, após o fechamento da primeira, e se encerrará no
dia 07/06/2017, às 15:30 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais
der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados a
executada, credores demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que
os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual
os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma
de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no
prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através
do site www.bb.com.br. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o
valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.
IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO:
Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do
Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, após a publicação do
edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos
bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os
pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso
em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso houver acordo entre as partes, após a
publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor, para cobertura
dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Gestor Judicial,
na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO: Apartamento nº 104, localizado no 10º andar, do Bloco 03, integrante
do Condomínio Residêncial Marques de Lages, sito a Rua Marquês de Lages, 1532, na Saúde, 21º Subdistrito,
com área útil de 61,485000ms², área comum de 30,788077ms², área total de 92,273077ms², correspondendo-
lhe a fração ideal de 0,09615384615%. A este apartamento corresponde uma vaga de garagem em lugar
ideterminado, do tipo descoberta, em estacionamento coletivo, área esta, já incluída na área comum acima
mencionada. Imóvel inscrito sob matrícula nº 68.997, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
contribuinte nº 049.143.0222-5. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme
termo de audiência datado de setembro/2016. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO ÍNDICE DO TJ/SP
PARA MARÇO/17: R$323.600,00 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, E SEISCENTOS REAIS). O valor da avaliação
será atualizado até a data da alienação. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais débitos, taxas ou impostos incidentes
sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130
do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0130493-76.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Thermohouse Comercial e Serviços de HVAC Ltda, CNPJ nº 11.442.305/
0001-70, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial
por Springer Carrier Ltda, CNPJ nº 10.948.651/0001-61, para cobrança de R$265.753,91, atualizado até 11/
03/2011, representado por cheque. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua
CITAÇÃO para que, no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi
fixada em 10% sobre o valor do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de prosseguimento da execução. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado, na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
19 de maio de 2016. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 0068580-59.2012.8.26.0100. A Dra. Mônica Di
Stasi Gantus Encinas, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz saber
a Gustavo Pinsard de Barros e Dirceu Diomar Ferreira, que Condomínio Edifício Madison Hall (CNPJ:
60.564.150/0001-50) ajuizou-lhes ação de Rito Sumário objetivando o recebimento de R$ 57.160,24 (novembro/
2012), referente a débitos condominiais do apartamento n° 102 do Edifício Madison Hall os quais são
proprietários, conforme matrícula n° 32.070 do 4° CRI/SP e cópia do arrolamento dos bens deixados por
Waldir Arouca de Barros. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
(quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados na inicial. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. São Paulo, 18 de abril de 2017. (a) MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS - Juíza de Direito.

26 e 27/04

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1039583-44.2015.8.26.0100. A Drª Leila Hassem da Ponte,
Juíza de Direito da 25ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Cowjuk Entretenimento
e Produção Musical Ltda CNPJ: 10.014.274/0001-93 (na pessoa de seu representante legal Sr. Jeorge
Valério Simas Oliveira Filho), que Marianne Amirati Sacristan Muñoz Parron CPF: 282.806.458-10 ajuizou
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios pelo Procedimento Sumário, objetivando o recebimento de R$
10.350,60 (Abril/2015), referente a representação processual nos autos da Reclamação Trabalhista movida
por Adriano Rocha Ferreira em face da requerida, processo nº 00001591020125020076 que tramitava na 76ª
Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2017. 26 e 27/04

Balanços Patrimoniais em 31/12/2016 e 2015 ( Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados em 31/12/16 e 15 (Em milhares de reais)

 Controladora Consolidado
Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante
Disponibilidades  22   5   123   12 
Impostos a recuperar e outros  1   1   213   547 

  23   6   336   559 
Não circulante
Contas correntes - acionistas -  -   50  -
Rebanho bovino em formação  -   -   77   315 
Impostos a recuperar e depositos judiciais  -   -   132   121 
Investimentos  4.084   1.011   -   - 
Imobilizado  2.407   3.526   6.313   7.349 

  6.491   4.537   6.572   7.785 
  6.514   4.543   6.908   8.344

  Controladora  Consolidado
Passivo 2016 2015 2016 2015
Circulante
Fornecedores e outras contas  1   -   4   5 
Financiamentos  -   -   167   189 
Salários e férias a pagar   -   -   35   24 
Impostos a recolher  -   -   8   7 

  1   -   214   225 
Não circulante
Contas correntes - acionistas  228   58   183   3.268 
Financiamentos  -   -   73   239 
Impostos compensados e outros  -   -   129   117 

  228   58   385   3.624 
Participação de minoritários  -   -   24   10 
Patrimônio líquido
Capital social  5.843   6.301   5.843   6.301 
Reserva de lucros  442   -   442   - 
Prejuizos acumulados  -   (1.816)  -   (1.816)

  6.285   4.485   6.285   4.485 
  6.514   4.543   6.908   8.344

 Controladora Consolidado
Receita operacional bruta: 2016 2015 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial  (246)  (1.178)  -   - 
Venda de produtos e serviços   -   -   985   34 

  (246)  (1.178)  985   34 
Deduções: Impostos incidentes sobre as 
vendas e devoluções  -   -   (6)  (4)

Receita operacional líquida  (246)  (1.178)  979   30 
Custo dos produtos e serviços vendidos  -   -   (382)  - 
Lucro Bruto  (246)  (1.178)  597   30 
(Despesas) receitas operacionais:
Administrativas e gerais  (173)  (68)  (824)  (490)
Financeiras liquidas  (1)  9   4   2 

  (174)  (59)  (820)  (488)
Prejuizo operacional  (420)  (1.237)  (223)  (458)
Resultado não operacional decorrente da
alienação de ativo permanente e outros  -   -   (203)  (791)

Prejuizo antes do IR e da CS  (420)  (1.237)  (426)  (1.249)
Imposto de renda e contribuição social  (0)  (2)  (0)  (2)
Participação dos minoritários  -   -   6   12 
Prejuizo líquido do exercício  (420)  (1.239)  (420)  (1.239)
Prejuizo líquido por mil ações 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Metodo Indireto - Exercício 
Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

NGE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 19.020.033/0001-21
Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício Findo 

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

 Capital Reserva Prejuízos

 Social de lucros acumulados Total

Saldos em 01/12/2015  6.301  -  (577)  5.724 

Prejuizo líquido do exercício - -  (1.239)  (1.239)

Saldos em 31/12/2015  6.301   -   (1.816)  4.485 

Aumento de capital conforme Ata 

registrada na Jucesp em 08/06/16  3.340  - -  3.340 

Redução de capital conforme Ata de 

Absorção de prejuizos acumulados  (2.678)  - 2.678   - 

Entrega de bens aos acionistas  (1.120) - -  (1.120)

Prejuizo líquido do exercício - -  (420)  (420)

Reserva de lucros -  442   (442)  - 

Saldos em 31/12/2016  5.843   442   -   6.285 
A DIRETORIA

Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

 Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2016 2015 2016 2015
Prejuizo Liquido do Exercicio   (420)  (1.239)  (420)  (1.239)
Ajustes para conciliar o resultado liquido as dispo-
nibilidades geradas pelas atividades operacionais: 
Depreciação   -   -   147   269 
Resultado da equivalência patrimonial   246   1.178   -   - 
Participacao de minoritarios   -   -   (6)  (12)
Custo residual do ativo permanente 
vendido/baixado   19   -   185   1.270 

Variações nos ativos e passivos 
(Aumento) redução em contas a receber   (0)  -   334   6 
(Aumento) redução em impostos a recuperar   -   -   (11)  - 
(Aumento)redução rebanho bovino em formação   -   -   238   (254)
Aumento (redução) em fornecedores   1   (1)  (1)  (9)
Aumento (redução) em salarios e férias a pagar   -   -   11   5 
Aumento (redução) impostos recolher e outros   -   -   13   1 
Aumento (redução) em contas correntes 
- acionistas   170   14   (3.036)  484 

Caixa liquido proveniente das operações   16   (48)  (2.546)  521 
Atividades de investimentos 
Aporte de capital em controlada   3.340   -   3.340   - 
Aquisição de ativo permanente   -   -   (495)  (376)

Disponibilidades geradas (aplicadas) 
nas atividades de investimentos   3.340   -   2.845   (376)

Integralização capital liquida de reduções   (2.220)  -   -   - 
Devolução de terrenos aos socios   (1.119)  -   -   - 
Financiamentos   -   -   (188)  (212)

Disponibilidades geradas pelas

Aumento(redução) liquido nas 
disponibilidades  17  (48) 111  (67)
Disponibilidades em 01 de Janeiro  5  53  12  79 
Disponibilidades em 31 de dezembro  22  5  123  12
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Senhores Acionistas: Submetemos a sua apreciacão as demonstracões financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A Diretoria

Diretoria
Elisa da Silva Dias - Presidente

Regina Maria da Silva Dias - Diretora
Valce Teofilo dos Santos - CRC 1SP165.212/O-3

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social a incorpo-
ração de empreendimentos imobiliários, e a administração de bens, em-
preendimentos ou negócios exclusivamente próprios. 2. Apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 3. Principais 
práticas contábeis: O resumo das principais políticas contábeis adotadas 
pelo Grupo é como segue: a) Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são 
mensuradas usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras da socie-
dade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o 
real (R$). b) Circulante e Não Circulante: Os ativos e passivos são classi-
fi cados como circulantes, quando sua realização ou liquidação provável 
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como 
Não Circulantes. c) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos 
positivos em conta-movimento, aplicações financeiras com liquidez imedia-
ta e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. d) Con-
tas a receber: São contabilizadas pelo valor justo da contraprestação a ser 
recebida, sendo deduzidas as perdas em crédito de liquidação duvidosa, 
quando aplicável. e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável, é constituída 
em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a 
eventuais perdas na realização das contas a receber. f) Imobilizado: Estão 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015
 Circulante 31.848 56.327
  Caixa e equivalentes de caixa 30.392 55.027
  Contas a receber 1.446 1.290
  Impostos a recuperar 10 10
 Não Circulante 16.364 17.633
  Realizável a Longo Prazo - -
   Partes relacionadas - -
 Imobilizado 16.364 17.633
Total do Ativo 48.212 73.960

Passivo e Patrimônio Líquido 2016 2015
 Circulante 1.365 1.069
  Obrigações fiscais 53 47
  Imposto de renda 772 226
  Contribuição social 540 668
  Parcelamentos fiscais - 128
  Outras obrigações - -
 Não Circulante 4.340 3.524
  Parcelamentos fiscais - -
  Cauções 4.340 3.524
 Patrimônio Líquido 42.507 69.367
  Capital social 39.400 65.400
  Reservas de lucros 2.412 1.654
  Lucros ou prejuízos acumulados 695 2.313
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.212 73.960

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

2016 2015
Receita Operacional Líquida 15.969 14.825
(Despesas) Receitas Operacionais
  Administrativas e gerais (73) (155)
  Encargos de depreciação (1.269) (1.269)
  Outras despesas operacionais (12) 15.032
  (Inclui reversão de provisões) (1.354) 13.608
(Prejuízo) Lucro Operacional 
  antes do Resultado Financeiro 14.615 28.433
 Resultado Financeiro Líquido
  Receitas financeiras 4.779 9.848
  Despesas financeiras (818) (14)

3.961 9.834
(Prejuízo) Lucro antes do Imposto de Renda 
  e da Contribuição Social 18.576 38.268
  Imposto de Renda e Contribuição Social
   Imposto de renda (2.501) (3.859)
   Contribuição social (908) (1.329)

(3.409) (5.188)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 15.167 33.079
(Prejuízo) Lucro por ação do capital social (em reais) 0,38 0,51

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015
 (Prejuízo) Lucro do exercício 15.167 33.079

  Ajustes para reconciliar o resultado do exercício 
   com o caixa gerado pelas (aplicado nas) 
   atividades operacionais:

  Encargos de depreciação 1.269 1.269

 Diminuição (aumento) nos ativos operacionais

  Contas a receber (156) (48)

  Impostos a recuperar - (10)

 Aumento (diminuição) nos passivos operacionais

  Obrigações fiscais, imposto de renda 
   e contribuição social 423 (86)

  Parcelamentos fiscais (128) (170)

  Cauções e outras 817 (16)

Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 17.393 34.018
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Pagamentos pela compra de imobilizado - -

Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Pagamento de dividendos (16.028) (47.000)

 Partes relacionadas - 9.351

 Redução de capital (26.000) -

Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades 
 de Financiamento (42.028) (37.649)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (24.635) (3.631)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 55.027 58.658

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 30.392 55.027

(24.635) (3.631)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015  

(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Reservas 
de Lucros

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2014 65.400 - 17.887 83.287
 Aumento de capital - - - -
 Lucro líquido do exercício - 1.654 31.425 33.079
 Dividendos - - (47.000) (47.000)
 Ajustes de exercícios 
  anteriores - - - -
Em 31 de Dezembro de 2015 65.400 1.654 2.313 69.367
 Aumento de capital (26.000) - - (26.000)
 Lucro líquido do exercício - 758 14.409 15.167
 Dividendos - - (16.027) (16.027)
 Ajustes de exercícios 
  anteriores - - - -
Em 31 de Dezembro de 2016 39.400 2.412 695 42.507

demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação e amor-
tização acumuladas, calculadas pelo método linear, com base em taxas 
determinadas de acordo com a vida útil dos bens. g) Imposto de renda e 
contribuição social: Conforme facultado pela legislação tributária, a Socie-
dade optou pelo regime de lucro presumido. A base de cálculo do imposto 
de renda é determinada à razão de 8% (vendas) e 32% (prestação de 
serviços e/ou locações), a da contribuição social à razão de 12% (vendas) 
e 32% (prestação de serviços e/ou locações), acrescentando-se em ambas 
100% das demais receitas e ganhos de capital auferidas. O imposto de ren-
da é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% para os lucros que excederem a R$ 60 mil no trimestre, 
enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável. h) Outros ativos e passivos (Circulantes e Não Circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial, quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um even-
to passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. i) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado 
em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. 
4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016, 
o capital social totalmente integralizado monta R$ 39.400.192,00, repre-
sentado por 65.400.192 ações ordinárias nominativas no valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma. b) Reservas de lucros: Corresponde ao Lucro remanes-
cente, após a destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e 
a distribuição dos dividendos. 5. Instrumentos financeiros: A Sociedade 
entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale a seu 
valor de mercado. A Empresa participa de operações envolvendo instru-
mentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se des-
tinam a atender às suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição 
a riscos de crédito, de taxa de juros e de moeda, quando possível e aplicá-
vel. A partir do mês de setembro de 2013, a Empresa passou a restringir 
a sua exposição a riscos de crédito associados a bancos e a aplicações 
financeiras, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de 
primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo. A Empresa 
manteve até o mês de setembro de 2013, investimentos em títulos de renda 
fixa junto ao Banco Cruzeiro do Sul. Esta instituição financeira encontra-
se em processo de liquidação extrajudicial. A Administração da Entidade 
efetuou provisão para perda desses valores uma vez que os saldos não 
possuem cobertura total pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

WT SP PATRIMONIAL S.A.
C.N.P.J./M.F. nº 03.712.566/0001-34

RELATÓRIO DA DIRETORIA

HEJOASSU Administração S.A.
CNPJ: 61.194.148/0001-07 - NIRE: 35 3 001955 9

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

CLÓVIS ERMÍRIO DE MORAES SCRIPILLITI - Diretor
ANTONIO JOAQUIM FERREIRA CUSTÓDIO - Diretor

JOSÉ LUIZ GIMENES CAIAFA - Diretor

 Reserva de lucros _____________________________________
         Ajustes
    Capital Incentivos Reserva Reserva de   Lucros de avaliação Patrimônio
   Nota Social fiscais legal retenção acumulados patrimonial líquido   ____ _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
Em 1º de janeiro de 2015    27.000.000   4.202   974.583   7.294.619    (583.046)   34.690.358     _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________

 Total do resultado abrangente do exercício
 Lucro do exercício        477.249    477.249 
 Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada                  3.693.813   3.693.813     _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total do resultado abrangente do exercício                477.249   3.693.813   4.171.062     _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total de contribuições e distribuições aos acionistas  
 Compra de participação não controladores 
 (reflexa de controladas)         378.638   378.638 
 Constituição de reserva     23.862     (23.862)   
 Dividendos pagos e propostos        (10.758)   (113.346)    (124.104)
 Retenção de lucros             340.041   (340.041)          _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total de contribuições e distribuições aos acionistas      23.862   329.283   (477.249)   378.638   254.534     _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________

Em 31 de dezembro de 2015    27.000.000  4.202   998.445  7.623.902    3.489.405   39.115.954     _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________

 Total do resultado abrangente do exercício  
 Prejuízo do exercício        (1.306.855)    (1.306.855)
 Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada                  (2.385.648)   (2.385.648)    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total do resultado abrangente do exercício        (1.306.855)   (2.385.648)   (3.692.503)    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total de contribuições dos acionistas e distribuições 
 aos acionistas  
 Fair value por variação de participação - Polimetálicos
  (“VMH”)         572.002   572.002 
 Recompra de ações da Milpo         101.579   101.579 
 Reversão de dividendos deliberados  8 (c)      113.347     113.347 
 Constituição de reserva de incentivos fiscais     6.277    (6.277)   
 Ajuste de avaliação patrimonial - incorporação 
 VID/VPAR       521.822    (521.822)   
 Ajuste equivalência patrimonial reflexa VPAR 2015       5.769     5.769 
 Dividendos adicionais 2015/2016       (1.802)     (1.802)
 Compensação do prejuízo do exercício             (1.306.855)   1.306.855          _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
 Total de contribuições dos acionistas e distribuições 
 aos acionistas     6.277    (673.997)   1.306.855   151.759   790.894 
    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________
Em 31 de dezembro de 2016   27.000.000  10.479  998.445  6.949.904  0,00  1.255.516  36.214.345    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________    _________ _________ __________ _________ __________ __________ _________

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo Nota 2016 2015 Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2016 2015________________________________ _____ _________ _________ _______________________________ _____ _________ _________
Circulante    Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa   296   501   Fornecedores  93 
 Aplicações financeiras   7.324   3.491   Salários e encargos sociais   2.655  
 Dividendos a receber 6    128.001   Tributos a recolher  149 548
 Outros ativos   23    Dividendos a pagar 6    112.604 
     _________ _________  Outras exigibilidades   109           _________ _________
    7.642   131.993      3.006   113.152    _________ _________    _________ _________
Não Circulante    Não Circulante 
 Tributos a recuperar 5  44.252   41.965   Outras exigibilidades   123   
 Depósitos Judiciais   3.175   3.175   Provisões para contingências   2.297   2.116    _________ _________    _________ _________
    47.427   45.140      2.420   2.116    _________ _________    _________ _________
          Patrimônio líquido  
 Investimentos 7 36.164.702 39.054.089 Capital social 8  27.000.000   27.000.000    _________ _________     
   36.212.129   39.099.229    Reservas de lucros   7.958.829   8.626.549 
      Ajuste de avaliação patrimonial   1.255.516   3.489.405 
         36.214.345   39.115.954    _________ _________    _________ _________
Total do ativo   36.219.771   39.231.222  Total do passivo e patrimônio líquido   36.219.771   39.231.222   _________ _________    _________ _________   _________ _________    _________ _________

1 - Considerações gerais
A Hejoassu Administração S.A. (“Companhia”, ou “Hejoassu”) é uma 
sociedade de capital privado fechado, e controladora integral da Votorantim 
S.A. (“VSA”), com sede na cidade de São Paulo, Brasil. A empresa foi 
constituída em 24 de setembro de 1969 e tem como atividade principal a 
administração de bens e empresas.
2 - Apresentação das demonstrações financeiras e contábeis
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 24 de abril de 2017, considerando os eventos subsequentes ocorridos 
até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas de-
monstrações.
2.1 - Base de apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas tendo o custo histórico 
como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclusive ins-
trumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados ao valor 
justo pelo resultado.
Estas demonstrações financeiras individuais contêm informações sobre a 
Hejoassu e não contêm informações financeiras consolidadas, como sendo 
a controladora de um grupo. A Hejoassu não está apresentando demons-
trações financeiras consolidadas, incluindo a sua controlada VSA, uma vez 
que essa controlada é a holding do Grupo Votorantim e já prepara demons-
trações financeiras consolidadas. A administração da Companhia concluiu 
que a preparação de demonstrações financeiras consolidadas incluindo a 
Hejoassu, considerando a irrelevância de seus ativos e passivos, estaria 
duplicando informações já disponíveis, não acrescentando relevância ou 
confiabilidade ao que já está disponível ao público por meio do site www.
votorantim.com.br
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti-
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das suas práticas 
contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam 
maior complexidade, bem como áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na 
Nota 3.
3 - Estimativas e premissas contábeis críticas
As estimativas e julgamentos contábeis refletidos de controlada são con-
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, inclusive expectativas de eventos futuros considerados razoáveis 
para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao fu-
turo. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí-
cio financeiro, estão contempladas abaixo.
(a) Provisões tributárias
A Companhia é parte envolvida em processos tributários que se encon-
tram em instâncias diversas. As provisões constituídas para fazer face a 
potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas 
e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamental na 

   Nota 2016 2015   ____ ________ ________
Resultado de equivalência patrimonial 7  (1.296.090)  475.794 

Despesas operacionais 

 Gerais, administrativas e outras despesas 
 operacionais   (13.644)  (744)    ________ ________

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro   (1.309.734)  475.050 
    ________ ________
 Receitas financeiras   3.215   2.933 
 Despesas financeiras   (337)  (242)    ________ ________

Receitas (despesas) financeiras, líquidas   2.878   2.691     ________ ________

Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social   (1.306.855)  477.741     ________ ________

Imposto de renda e contribuição social correntes    (492)    ________ ________
Imposto de renda e contribuição social diferidos    

Lucro (prejuízo) líquido do exercício    (1.306.855)  477.249     ________ ________    ________ ________

Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em reais)   (0,82)  0,30     ________ ________    ________ ________

Quantidade média de ações   1.600.000   1.600.000    ________ ________

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

   2016 2015   _________ _________
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (1.306.855)  477.249
Outros componentes do resultado abrangente 
 a serem posteriormente reclassificados para
 o resultado - reflexo de controlada 
 Variação cambial de investimentos no exterior  (4.552.775)  7.616.026  
“Hedge accounting” de investimentos líquidos no 
 exterior  2.034.004 (3.973.157) 

“Hedge accounting” operacional de controladas  52.120   4.768  
 Valor justo de ativos financeiros disponiveis 
 para venda  226.831   (145.035) 
 Outros reflexos de controladas e coligadas  (109.014)  166.211     _________ _________
    (2.348.834)  3.668.813  
Outros componentes do resultado abrangente 
 líquido que não serão reclassificados para o 
 resultado - reflexo de controlada 
 Ganhos e perdas atuariais com benefícios de 
 aposentadoria  (36.814)  25.000     _________ _________
Outros componentes do resultado abrangente
 do exercício  (2.385.648)  3.693.813     _________ _________
Total do resultado abrangente do exercício, 
 líquido dos efeitos tributários  (3.692.503)  4.171.062     _________ _________   _________ _________

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

   2016   2015   ________ ________
Fluxos de caixa das atividades operacionais      
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
contribuição social    (1.306.855)  477.741       
Ajustes de itens que não representam alteração 
de caixa e equivalentes de caixa     
 Equivalência patrimonial   1.296.090  (475.794)
 Variações monetárias   (3.034)  (2.765)   _________ _________
    (13.799)  (818)
Variações nos ativos e passivos     
Redução em obrigações tributárias - REFIS      
 Aumento em outros passivos   3.073  303 
 Diminuição em outros ativos   (3.419)  (427)   _________ _________

Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (14.145)    (942)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos    
 Dividendos recebidos   15.000     400.000    _________ _________

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
investimentos    15.000     400.000 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos    
 Dividendos pagos   (1.060)    (402.229)   _________ _________

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamentos    (1.060)    (402.229)   _________ _________

Acréscimo (decréscimo) em caixa e 
equivalentes de caixa    (205)    (3.170)

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio    501     3.671    _________ _________

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercicio    296     501    _________ _________   _________ _________ 
    As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações financeiras.

opinião de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento 
sobre as matérias envolvidas.
4 - Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, os depósitos e outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa que estão sujeitos a insignificante 
risco de mudança de valor.
Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa 
são apresentados líquidos dos saldos tomados. 
(b) Depósitos judiciais
No que se refere a processos judiciais de contestação de legalidade ou 
constitucionalidade de obrigação tributária, tem seus montantes reconhe-
cidos integralmente nas demonstrações financeiras, independentemente 
da probabilidade de sucesso dos processos judiciais em andamento.
(c) Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados 
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como contra-
partida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de investi-
mento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações 
no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial, 
são registradas na conta «Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio 
líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício 
quando o investimento for alienado ou considerado como perda. 
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para 
garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 
(d) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de 
competência. 
5 - Tributos a recuperar
 2016 2015 ________ ________
IRPJ a compensar (i) 43.712 40.978
IRRF sobre aplicações financeiras 101 81
CSLL a compensar 439 906 ________ ________
 44.252 41.965 ________ ________ ________ ________
(i) Refere-se principalmente a antecipações de Imposto de Renda efetua-
das em exercícios anteriores. 
6 - Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas
 2016 2015 2016 2015 ______ __________ ______ __________
 Dividendos Dividendos
 a receber a pagar _________________ ________________
Partes relacionadas
   Votorantim S.A. (i)  128.001
   AEM Participações S.A.   28.086
   ERMAN Participações S.A.   28.091
   MRC Participações S.A.   28.091
   JEMF Participações S.A. 28.337 ______ __________ ______ __________
  128.001  112.604 ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

7 - Investimentos

 Resultado de
Investimentos Informação da investida em 31 de dezembro de 2016 equivalência patrimonial Saldo de investimento _____________________________________________ _____________________ _____________________
Avaliados por equivalência patrimonial Patrimônio Resultado Percentual de
 Líquido do exercício participação (%) 2016 2015 2016 2015 ___________________ __________ ______________ __________ __________ _________ _________
Votorantim S.A. (i) 36.164.501  (1.296.090) 100,00 (1.296.090) 475.794  36.164.501  39.053.888 
Outros investimentos      201 201    __________ __________ _________ _________
Total dos investimentos    (1.296.090) 475.794  36.164.702  39.054.089      __________ __________ _________ _________    __________ __________ _________ _________
(i) anteriormente Votorantim Participações S.A., incorporada em 1º de janeiro de 2016.

8 - Patrimônio Líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o capital social 

totalmente subscrito e integralizado da Companhia é R$ 27.000.000.000 

(vinte e sete bilhões de reais) totalmente subscrito e integralizado e repre-

sentado por 1.600.000 ações ordinárias nominativas.

(b) Dividendos
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exer-

cício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.

(c) Reversão de dividendos
Conforme Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de abril de 2016, a 

Companhia reverteu R$ 113.347 referente aos dividendos mínimos obriga-

tórios do exercício de 2015.

(d) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do 

exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social, 

podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de 

prejuízos acumulados.

A reserva de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo 

remanescente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente ao 

projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimen-

tos da Companhia.

(e) Ajustes de avaliação patrimonial
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais so-

bre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma indireta. 

Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exercício como 

ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do investimen-

to. Também são consideradas nesta rubrica de forma reflexa: a variação 

cambial de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, 

preços de commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos e 

perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de ativos 

financeiros disponíveis para venda.

PAULO MIDENA - Contador - CRC 1-SP-171463/O-9

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo 

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Constituição da Sociedade em Capital Reserva Prejuizos 

30/06/2015 mediante conferência Social de lucros acumulados Total

das ações NG Empreendimentos S.A.: 

Capital Social  2.790  - -  2.790 

Prejuizo líquido do exercício - -  (106)  (106)

Saldos em 31/12/2015  2.790   -   (106)  2.684 

Aumento de capital conforme Ata de 

AGOE de 18/04/2016, registra na 

Jucesp em 08 de junho de 2016  1.480  - -  1.480 

Redução de capital conforme Ata de 

AGOE de 17/08/2016, registrada na 

Jucesp em 29/11/2016, mediante:

Absorção de prejuizos acumulados  (496) -  496   - 

Cancelamento de açoes  (496) - -  (496)

Prejuizo líquido do exercício - -  (201)  (201)

Reserva de lucros -  189   (189)  - 

Saldos em 31/12/2016  3.278   189   (0)  3.467 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 
( Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015
Circulante
Disponibilidades  2   - 

Não circulante
Contas correntes - controlada  75   - 
Investimentos  3.481   2.684 

  3.556   2.684 
  3.558   2.684 

 
31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Receita operacional bruta: 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial  (186)  (106)

(Despesas) receitas operacionais:
Administrativas e gerais  (14)  - 
Financeiras liquidas  (1)  - 

  (15)  - 
Prejuizo líquido do exercício  (201)  (106)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2016 2015
Prejuizo Liquido do Exercicio   (201)  (106)
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais: 
Resultado da equivalência patrimonial   186   106 
Aumento (redução) em contas correntes - acionistas   17   

Caixa liquido proveniente das operações  2       -  
Aumento liquido nas disponibilidades  2      -  
Disponibilidades em 31 de dezembro   2   - 

 A DIRETORIA Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Passivo 2016 2015
Não circulante
Contas correntes - socios 91 0

Patrimônio líquido
Capital social  3.278   2.790 
Reserva de lucros  189   - 
Prejuizos acumulados  -   (106)
  3.467   2.684 

  3.558   2.684 

PIEMONTI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 23.048.351/0001-78
Demonstrações Financeiras

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA
DESEMBARGADOR GALVAO, N° 169, JARDIM CABUÇÚ, BAIRRO JAÇANÃ, 22°
SUBDISTRITO TUCURUVÍ, SAO PAULO  SP CEP 02238140
1º leilão 03/05/17 partir 11:45 horas
2º leilão 24/05/17 partir 11:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
JOSE FERNANDO GARRONI RODRIGUES , CPF 03234553874, e cônjuge, se
casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

26 - 27 - 28/04/2017

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a  Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis.  INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11) 3258-0007
- E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 26/04/2017 HORÁRIO: DAS 13:00 AS 13:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 3.1221.4029122-2 - SED: 30477/2016 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOAO BATISTA CRUZ GONÇALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, CPF: 023.234.288-10, RG: 16.119.936-SSP/SP e
ANA MARIA DA CRUZ GONÇALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL, CPF: 997.881.878-20, RG: 11.033.760-SSP/SP. Imóvel sito à:
RUA JARACATIÁ, Nº 431, ANTIGO S/Nº, (ATUAL Nº 859 - NÃO OFICIAL), ESTRADA
DE CAMPO LIMPO, Nº 6.056, E ESTRADA DOS MIRANDAS S/Nº, AP 93, NO 9º
ANDAR DO BLOCO BL-04, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ORQUÍDEAS,
NO 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO, TENDO O BLOCO ACESSO À RUA JARACATIÁ
ATRAVÉS  DA RUA 1 (DE CIRCULAÇÃO INTERNA), SÃO PAULO/SP. Descrição:
Possuindo a área útil de 51,715375 m2, a área comum de 29,180971 m2 já incluída a
correspondente a uma vaga indeterminada no estacionamento descoberto, e a área
total de 80,896346 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,03434066% no terreno
do condomínio.

São Paulo, 06/04/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

06/04/2017 - 18/04/2017 - 26/04/2017

Santa Bárbara Agrícola S.A.
CNPJ nº 55.364.616/0001-33 - NIRE 35.300.110.382

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

-

-

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011668-57.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma
da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1011668-57.2014.8.26.0002. O Dr. Guilherme Silva e
Souza, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Anadir Romera (CPF.
544.078.801-72), que Condomínio Alameda Morumbi lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 3.239,83 (fevereiro de 2014), referente as despesas condominiais do Apartamento n°
91, da Ala Lírio, integrante do Empreendimento denominado Alameda Morumbi. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado.

                           JORNAL “ O DIA ”    25 e 26 / 04 / 2017

25 e 26/04

Smartcred Securitizadora de Ativos S.A
CNPJ/MF 27.191.893/0001-56 - NIRE 353.005.016-91

ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
02/03/2017, às 14h, na sede social, convocação dispensada, Lei 6.404/1976, §4º, art. 124, reuniram-se todos os acionistas 
da sociedade, Smartcred Securitizadora de Ativos S.A.: Deliberações: I - Os acionistas aprovam a alteração de endereço da 
sede e foro da Companhia, que passa a ser R Gonçalo Fernandes, 153, Sl 121, Jardim Bela Vista, Santo André/SP. II – Os 
acionistas, com base no Capital Social no valor de R$ 10.000,00, representado por 10.000 de ações ordinárias nominativas 
com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, decidem aumentar o Capital Social da sociedade, que passará 
para R$ 200.000,00, que será representado por 200.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal 
de R$ 1,00 cada, cujo aumento no valor de R$ 190.000,00, em moeda corrente e legal do país, a integralizar no prazo 
de 60 meses. III – O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 6.000 debêntures 
simples, no montante de R$ 6.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por 
unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da AGE.  Esta ata é Extrato da Ata da 1ª AGE, servindo para fins legais de 
publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembléia, declaramos que a 
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Bernardo do Campo/SP, 02 de março de 2017. (a.a.) – César 
De França Galvão Neto - Presidente, Rodrigo Barrionuevo Feliciano – Secretário. Jucesp nº 182.766/17-2 em 19/04/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.� � � � � � � � � � � � 	 � 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

MRC Participações S.A.
CNPJ: 05.062.355/0001-29 - NIRE: 35 3 0019099 8

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

MARIA HELENA MORAES SCRIPILLITI - Presidente

CLÓVIS ERMÍRIO DE MORAES SCRIPILLITI - Diretor - CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI -  Diretor

REGINA HELENA SCRIPILLITI VELLOSO - Diretora - MARIA HELENA DE MORAES SCRIPILLITI NOSCHESE - Diretora
PAULO MIDENA – Contador – CRC – 1SP 171.463/O-9

Ativo Nota 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 382 402
Dividendos a receber 4  28.091

382 28.493

Não circulante
Investimentos 5 9.053.593 9.778.995

Total do ativo 9.053.975 9.807.488

Nota 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial 5 (326.714) 119.312
Despesas operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas (184) (301)

Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro (326.898) 119.011
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (326.898) 119.011
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (326.898) 119.011
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 
(em reais) (0,48) 0,17

Quantidade média de ações 684.730 684.730

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Reserva de lucros

Nota
Capital 
Social

Incentivos 
fiscais

Reserva 
legal

Reserva de 
retenção

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados

Ajustes de 
avaliação  

patrimonial
Patrimônio 

líquido
Em 1º de janeiro de 2015 6.584.730 1.051 314.280 1.915.511 (145.761) 8.669.810
Resultado abrangente do exercício
Lucro do exercício 119.011 119.011
Reflexo de outros resultados abrangentes 
de controlada      923.453 923.453

Total do resultado abrangente do exercício     119.011 923.453 1.042.464
Total de contribuições dos acionistas e 
distribuições aos acionistas
Aumento de Capital 1.000.000 (1.000.000)
Compra de participação não controladores 
(reflexa de controladas) 94.660 94.660

Constituição de reserva 5.951 (5.951)
Dividendos pagos e propostos (28.265) (28.265)
Reversão de dividendos propostos 453 453
Retenção de lucros     84.795 (84.795)   

Total de contribuições dos acionistas e 
distribuições aos acionistas 1.000.000  5.951 (914.752) (119.011) 94.660 66.848

Em 31 de dezembro de 2015 7.584.730 1.051 320.231 1.000.759  872.351 9.779.122
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício (326.898) (326.898)
Reflexo de outros resultados abrangentes 
de controlada      (596.412) (596.412)

Total do resultado abrangente do exercício     (326.898) (596.412) (923.310)
Total de contribuições dos acionistas e 
distribuições aos acionistas
Fair value por variação de participação - 
Polimetálicos ("VMH") 143.001 143.001

Recompra de ações da Milpo 25.395 25.395
Reversão de dividendos deliberados 6 c) 28.265 28.265
Constituição de reserva de incentivos fiscais-reflexa 1.569 (1.569)
Ajuste de avaliação patrimonial - 
incorporação VID/VPAR 130.456 (130.456)

Ajuste equivalência patrimonial reflexa VPAR 2015 1.502 1.502
Compensação do prejuízo do exercício    (326.898) 326.898   

Total de contribuições dos acionistas e 
distribuições aos acionistas  1.569  (168.244) 326.898 37.940 198.163

Em 31 de dezembro de 2016 7.584.730 2.620 320.231 832.515  313.879 9.053.975

2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
contribuição social (326.898) 119.011 

Ajustes de itens que não representam alteração 
de caixa e equivalentes de caixa
Equivalência patrimonial 326.714 (119.312)

Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em outros ativos 273 
Aumento (diminuição) em outros passivos (101) 101 

Caixa líquido aplicado as atividades 
operacionais (285) 73 
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Dividendos recebidos 265 100.327 

Caixa líquido aplicado as atividades 
Investimentos 265 100.327 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Dividendos pagos (100.000)

Caixa líquido aplicado as atividades 
Financiamentos  (100.000)

Acréscimo (diminuição) em caixa e 
equivalentes de caixa (20) 400 
Caixa e equivalentes de caixa no inicio 
do exercício 402 2 

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 382 402

1. Considerações gerais
MRC Participações S.A. ("Companhia", ou “MRC”) é uma empresa de 
capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração 
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A 
Companhia foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade 
principal a administração de bens e empresas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 25 de abril de 2017, considerando os eventos subsequentes ocorridos 
até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas 
demonstrações.
2.1. Base de apresentação
2.2. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, 
inclusive instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram 
mensurados ao valor justo pelo resultado.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis 
da Companhia.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na 
Nota 3.
A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração 
S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse 
investimento utilizando o método da equivalência patrimonial, não tendo 
sido a mesma consolidada proporcionalmente.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2016 2015
Circulante
Fornecedores 94
Impostos e Contribuições a pagar 7
Dividendos a pagar 4  28.265

28.366
Patrimônio líquido
Capital social 6 7.584.730 7.584.730
Reservas de lucros 1.155.366 1.322.041
Ajuste de avaliação patrimonial 313.879 872.351

9.053.975 9.779.122
Total do passivo e patrimônio líquido 9.053.975 9.807.488

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2016 2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (326.898) 119.011
Outros componentes do resultado abrangente 
a serem posteriormente reclassificados 
para o resultado - reflexo de controlada 
em conjunto

Variação cambial de investimentos no exterior (1.138.194) 1.904.006
"Hedge accounting" de investimentos 
líquidos no exterior 508.501 (993.289)

"Hedge accounting" operacional de controladas 13.030 1.192
Valor justo de ativos financeiros disponíveis 
para venda 56.708 (36.259)

Outros reflexos de controladas e coligadas (27.253) 41.553
(587.208) 917.203

Outros componentes do resultado abrangente 
líquido que não serão reclassificados para 
o resultado - reflexo de controlada 
em conjunto

Ganhos e perdas atuariais com benefícios 
de aposentadoria (9.204) 6.250

Outros componentes do resultado 
abrangente do exercício (596.412) 923.453

Total do resultado abrangente do 
exercício, líquido dos efeitos tributários (923.310) 1.042.464

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício financeiro, estão contempladas abaixo.
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
insignificante risco de mudança de valor.
Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa 
são apresentados líquidos dos saldos tomados.
(b) Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados 
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como 
contrapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de 
investimento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as 
variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação 
cambial, são registradas na conta "Ajuste de avaliação patrimonial", no 
patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado 
do exercício quando o investimento for alienado ou considerado como 
perda.
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
(c) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de 
competência.
4. Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas

2016 2015 2016 2015
Dividendos a receber Dividendos a pagar

Partes relacionadas

Hejoassu Administração S.A. 28.091

Dividendos a pagar aos 
acionistas (pessoas físicas)    28.265

 28.091  28.265

(b) Dividendos
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do 
exercício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da 
Companhia.
(c) Reversão de dividendos
Conforme Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de abril de 2016, 
a Companhia reverteu R$ 28.265 referente aos dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício de 2015.
(d) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social, 
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de 
prejuízos acumulados.
A reserva de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo 
remanescente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente 
ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de 
investimentos da Companhia.
(e) Ajustes de avaliação patrimonial
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais 
sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma direta 
ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do 
exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda 
do investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação 
cambial de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, 
preços de commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos 
e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de 
ativos financeiros disponíveis para venda.

5. Investimentos

Investimentos
Informação da investida em  

31 de dezembro de 2016
Resultado de  

equivalência patrimonial
Saldo de  

investimento
Avaliados por equivalência patrimonial Patrimônio 

Líquido
Resultado 

do exercício
Percentual de 

participação (%) 2016 2015 2016 2015
Hejoassu Administração S.A. 36.214.345 (1.306.855) 25,00 (326.714) 119.312 9.053.586 9.778.988
Outros investimentos   7 7
Total dos investimentos (326.714) 119.312 9.053.593 9.778.995

6. Patrimônio líquido
(a) Capital social
O capital social, em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de  

R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, 
setecentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado e 
representado por 684.730.000 ações ordinárias nominativas.

Ativo 2016 2015
Circulante 
Disponibilidades  52.841   86.017 
Contas a receber de clientes  56.921   52.204 
Estoques  127.308   128.596 

  237.070   266.817 
Não circulante 
Impostos a recuperar e despositos judiciais  2.091   2.204 
Imobilizado  50.091   55.474 
Intangivel  501   501 

  52.683   58.179 
  289.753   324.996  

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

( Em milhares de reais) 

Demonstrações de Resultados Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ( Em milhares de reais) 

Receita operacional bruta 2016 2015
Venda de produtos e serviços  234.115   340.041 

Deduções 
Impostos incidentes sobre as vendas  (42.064)  (52.007)

Receita operacional líquida  192.051   288.034 
Custo dos produtos e serviços vendidos  (160.670)  (239.289)
Lucro bruto  31.381   48.745 
Despesas operacionais:  
Administrativas e gerais  (24.433)  (25.238)
Vendas  (6.777)  (9.695)
Financeiras líquidas  (1.286)  (6.451)

  (32.496)  (41.384)
Participação dos empregados  (3.151)  (3.791)
Resultado não operacional  217   (11)
(Prejuizo) Lucro antes IR e contribuição social  (4.049)  3.559 
Imposto de renda e contribuição social  163   (1.002)
(Prejuizo) Lucro líquido do exercício  (3.886)  2.557 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ( Em milhares de reais) 

 2016 2015
Atividades Operacionais  
(Prejuizo) Lucro Liquido do Exercicio   (3.886)  2.557 
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponi-
bilidades geradas pelas atividades operacionais:  
Depreciação   6.778   8.070 
Custo residual do ativo permanente vendido/baixado  155   166 

Variações nos ativos e passivos  
(Aumento) redução em contas a receber   (4.717)  (8.217)
(Aumento) redução em estoques  1.288   60.974 
(Aumento) redução em impostos a recuperar  113   (305)
Aumento (redução) em fornecedores  (1.250)  (4.351)
Aumento (redução) em salarios e férias a pagar  439   (3.813)
Aumento (redução) em impostos a recolher e outros  (1.636)  (1.907)

Aumento (redução) em adiantamento de clientes  (16.591)  (56.831)
Caixa liquido proveniente das operações   (19.659)  (5.446)
Atividades de investimentos  
Aquisição de ativo permanente   (1.550)  (1.297)

Disponibilidades aplicadas nas atividades 
de investimentos   (1.550)  (1.297)

Financiamentos   (11.967)  (14.340)

Disponibilidades geradas pelas atividades 

Diminuição liquido nas disponibilidades  (33.176) (21.211)
Disponibilidades em 01 de Janeiro  86.017  107.228 
Disponibilidades em 31 de dezembro  

A DIRETORIA

José Mendes Pereira

Contador 

NG METALÚRGICA S.A.
CNPJ nº 
Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ( Em milhares de reais)

 Reserva Lucros

  Re- Reten- Reserva Lucros

 Capital serva  ção de de Rea- acumu-

 Social Legal Lucros valiação lados Total
Saldos em 01/01/15 
Realização da reserva 

Destinação do Lucro líquido: 

Saldos em 31/12/15 
Realização da reserva 

Prejuizo líquido 

Destinação do 
resultado do exercicio: 

Absorção prejuizo pela 

Saldos em 31/12/16 

Passivo 2016 2015
Circulante 
Fornecedores e outras contas  11.688   12.937 
Financiamentos  2.129   11.967 
Salários e férias a pagar  8.385   7.946 
Impostos a recolher  4.230   5.397 
Adiantamentos de clientes  95.354   111.946 
  121.786   150.193 

Não circulante 

Financiamentos  916   3.044 
Impostos diferidos e outros  396   866 

  1.422   4.372 
Patrimônio líquido 
Capital social   100.000   100.000 
Reserva de lucros   55.695   58.976 
Reserva de reavaliação  10.850   11.455 

  166.545   170.431 
  289.753   324.996 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1013400-46.2016.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Micheletto Cometti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS move uma Desapropriação - Desapropriação
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Josefa Lorenzo da Silva
e Onofre Augusto da Silva e Renato Sedola e S/M Maria Tereza da Silva Sedola, como
terceiros interessados, objetivando a desapropriação do imóvel situado nesta Capital, na
Rua Lagoa da Tocha, 79, Jardim dos Manacás, com área de 279,19 m2, Contribuinte nº
176.076.0019-0, Matrícula nº 23.472 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 61.477, datado de 04.09.15,
para a implantação do “prolongamento da Linha 9 Esmeralda”, mediante a oferta de
R$330.000,00. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição
de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2016.

B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029572-22.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Revest S Servicos Em Revestimentos S/c Ltda, Sócio: Erisvaldo Sampaio da Silva, CNPJ
05.097.740/0001- 01, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando a cobrança de R$ 155.211,2 (13.06.2016),
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao saldo devedor do contrato de
Abertura de Conta Corrente - nº 071087192083. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
27 de março de 2017.                                                                                          B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0236773-45.2009.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Raphael Augusto Cunha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Morro
Doce Madeiras Ltda Epp, CNPJ 09.139.311/0001-00, na pessoa de seu representante
legal, que Madepar Laminados S/A e Mr Consultoria e Participações S/A, ajuizaram uma
ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 24.270,84 (08/2009), referente
ao débito das triplicatas de nºs UN1059078-C, UN1059226-4, UN1059226-B, UN105226-
C, UN1059398-A, UN1059398-B e UN1059398-C. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito das exequentes e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado.                                                               B. 25 e 26/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013316-
54.2014.8.26.0008/01 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SERRA DOS CRISTAIS COMÉRCIO DE VIDROS, CNPJ 11.325.473/0001-
85, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Sumário, ora em
Cumprimento de Sentença, requerida por Strike Car Comércio de Veículos LTDA EPP,
também contra à corré Cledma de Cássia Sanches Franco, que foi julgada procedente,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, a inexigibilidade do débito, o
cancelamento do Protesto, condenando a requerida a pagar ao requerente, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (R$ 17.004,62 em 02/2017),
reformada em v.Acórdão de 12/07/2016 (Impõe-se, por tais razões, a reforma da r. Sentença
para julgar improcedente a ação com relação à corré Cledma de Cássia Sanches Franco,
ficando mantida a procedência da ação com relação à corré Serra dos Cristais Comércio
de Vidros, assim como também a procedência da medida cautelar para sustar o protesto
do cheque), com trânsito em julgado aos 01/09/2016. Estando a ré em lugar ignorado,
expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia
fixada em sentença, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios no mesmo percentual, para execução forçada, e a
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficando ainda advertida de 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 a executada,
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 29 de março de 2017.

B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030965-07.2013.8.26.0001
A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Celso
José Cardoso dos Santos, RG nº 33.299.774-1 e CPF 318.110.678-08, que Mariana Calili
Campos de Farah, ajuizou uma Ação de Despejo Por Falta de Pagamento, c.c. Cobrança
de Aluguéis e Encargos, para decretar o despejo do réu do imóvel situado na Rua José
Figliolini, nº112, Vila Nilo, rescindindo-se o contrato, condenando-o ao pagamento de R$
3.251,31 (06/2013), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas,
honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, purgue a mora ou conteste, sob pena
de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2017.                                                B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023025-22.2012.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Raphael Augusto Cunha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mini
Mercadinho J. Maria Luiza Ltda, CNPJ 59.920.025/0001-56, na pessoa de seu representante
legal, que MG Contécnica Consultoria e Contabilidade Ltda, ajuizou uma Ação de Rescisão
Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança, pelo Procedimento Comum,
objetivando decretar a Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade,
condenar a ré ao pagamento de R$ 1.936,26 (03/2012), bem como, o pagamento das
custas e honorários advocatícios, corrigidos e acrescido de encargos legais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.

B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003171-82.2014.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Celeste Regina da Conceição Fontenele, CPF 146.056.968-73, RG
10.449.903-5, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese:para cobrança de R$ 21.427,97
(11/2014), referente ao saldo devedor do Empréstimo Pessoal, materializado em Cédula
de Crédito Bancário (nº 4.231.267). Estando a executada em local ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). 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 janeiro de 2017.                                                                                         B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0081790-80.2012.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Líder Pinturas
Comércio e Serviços Ltda Me, CNPJ 09.182.074/0001-60, na pessoa de seu representante
legal, que Basf S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 66.094,19 (10/2015), referente ao débito das Duplicatas Mercantis de nºs 065876-1,
063295-1/03, 454154-1, 456382-1, 066710-1, 066709-1, 067720-1, 067779-1, 463200-1,
468580-1, 068813-1, 454154/02, 066709-1/02, 067779/02, 463200/02, 068813/02, 067779/
03 e 463200/03, no valor total de R$ 34.206,59. Estando a executada em local ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). 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 janeiro de 2017. Eu, Marcelo Endo Ferraz da Silva,
escrevente, expedi. Eu, Leila Cristina Lopes dos Santos, Escrivã da Unid. de Proc. Judicial
da 41ª à 45ª Varas Cíveis, conferi e assino.                                          B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1072148-
61.2015.8.26.0100 O Dr. Cláudio Pereira França, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, da Comarca de SÃO PAULO/SP, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Renato dos Santos, CPF 993.189.468-72, RG 6.052.905, que Cristiane Pina de
Lima Pereira lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando em
síntese: para cobrança de R$ 8.991,90 (out/2012), oriundos do não pagamento dos honorários
advocatícios referentes aos serviços prestados na ação reintegração de posse que tramitou
perante a 35ª Vara Cível do Foro Central/SP, processo nº 0188193-73.2012.8.26.0100 e
simultaneamente, foi contratada para propor ação de usucapião especial urbano, que
tramitou perante a 2ª Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital de São Paulo,
Proc. 0044594-76.2012.8.26.0100. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo legal de três (03) dias, pagar a importância
exigida, acrescida de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, bem
como custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, sob pena de, não o fazendo,
serem penhorados tantos bens seus quantos bastem para a satisfação da obrigação, de
acordo com o disposto nos arts. 829 e 831 do Novo Código de Processo Civil e INTIMADO
do prazo de 15 dias para, por meio de advogado, oposição de Embargos à Execução,
independente da garantia do juízo, conforme dispõe o art. 914 do Novo Código de Processo
Civil. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o
depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
a executada poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até
6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).
O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10%
sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o
reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo
parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de
Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2017.

B. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0207816-25.2009.8.26.0005
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) Francisco de Assis Dores, RG 6.524.293-2, CPF 662.718.008-15, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, objetivando a rescisão do contrato
firmado com os requeridos face a inadimplência destes, e reintegração na posse do imóvel
localizado na Rua Dois (altura da Rua Tiburcio de Souza, 3200), nº 151, C.01 P:03, B:04
E:B, Apto 34B no conjunto Habitacional SP São Miguel Paulista Q1 - São Paulo/SP.
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 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017.

B. 25 e 26/04

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 21.262.638/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As demonstrações fi nanceiras completas e auditadas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da 
Companhia, bem como na página eletrônica da Comissão de Valores 

Mobiliários e em www.encalsoparticipacoes.com.br

ATIVO Nota 2016 2015
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 5 7.593 11.943

Partes relacionadas 6 459 1.568

Tributos a recuperar 148 669

 8.200  14.180 

NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas 6  261.080  270.000 

Investimentos em coligadas 7  131.567  120.943 

 392.647  390.943 

TOTAL DO ATIVO  400.847  405.123 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2016 2015
CIRCULANTE
Fornecedores  8  9 
Obrigações sociais e trabalhistas  1  9 
Obrigações tributárias  4  1.013 
Dividendos a pagar  207  - 
Partes relacionadas 6  542  542 
Ações preferenciais 8  82.711  32.960 

 83.473  34.533 
NÃO CIRCULANTE
Ações preferenciais 8  175.770  250.560 

 175.770  250.560 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 9  45.001  45.001 
Reserva de capital 9  65.947  65.947 
Bônus de subscrição 9  1.000  1.000 
Reserva estatutária especial de dividendos 9  77  77 
Reserva legal 9  1.493  404 
Reserva de retenção de lucros 9  28.086  7.601 

 141.604  120.030 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  400.847  405.123 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em 

milhares de reais - R$ , exceto lucro básico diluído por ação) 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Nota 2016 2015

Despesas gerais e administrativas 10 (457) (1.048)

Resultado da equivalência patrimonial 7 75.823 23.395

Resultado Antes do Resultado Financeiro 75.366 22.347

Resultado fi nanceiro:

  Receitas fi nanceiras 11 1.082 90

  Despesas fi nanceiras 11 (54.408) (13.526)

(53.326) (13.436)

LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL 22.040 8.911

IRPJ e CSLL 12 (259) (829)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 21.781 8.082

Lucro básico diluído por ação - em Reais 9 1.037,19 1.236,92

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2016 2015

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  21.781  8.082 
RESULTADO ABRANGENTE ACUMULADO  21.781  8.082 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015  
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reserva
estatutária Bônus Total do

Capital Reserva Reserva Retenção especial de Lucros patrimônio 
Nota social de capital legal de lucros de dividendos subscrição acumulados  líquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  1  -  -  -  -  -  -  1 
Integralização de capital 9  45.000  65.947  -  -  -  -  -  110.947 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  8.082  8.082 
Bônus de subscrição  -  -  -  -  -  1.000  -  1.000 
Destinações
  Reserva legal  -  -  404  -  -  - (404)  - 
  Reserva de retenção de lucros  -  -  -  7.601  -  - (7.601)  - 
  Reserva estatutária especial de dividendos  -  -  -  -  77  - (77)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  45.001  65.947  404  7.601  77  1.000  -  120.030 
Lucro líquido do exercício - - - - - -  21.781  21.781 
Destinações
  Reserva legal 9  -  -  1.089  -  -  -  (1.089)  - 
  Reserva de retenção de lucros 9  -  -  -  20.485  -  -  (20.485)  - 
  Reserva estatutária especial de dividendos 9  -  -  -  -  -  -  (207)  (207)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  45.001  65.947  1.493  28.086  77  1.000  -  141.604 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS Nota 2016 2015

Lucro líquido do exercício 21.781 8.082
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas
  atividades operacionais:
    Resultado de equivalência patrimonial 7 (75.823) (23.395)
    IRPJ e CSLL corrente 12 259 829
    Juros sobre ações preferenciais 11 54.395 -
    Juros sobre empréstimos e fi nanciamentos - 13.520

612 (964)
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
  Tributos a recuperar 521 (669)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
  Fornecedores (1) 9
  Obrigações sociais e trabalhistas (8) 9
  Obrigações tributárias (1.124) 298
  Partes relacionadas - 542
Imposto de renda e contribuição social pagos (143) (114)

Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (143) (889)

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
  Mútuo com a controladora 8.920 (270.000)
  Recebimento de dividendos 64.740 9.960
 Juros sobre o capital próprio 1.568 1.871

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
de investimento 75.228 (258.169)

Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Pagamento de ações preferenciais resgatáveis:
  Juros pagos (59.995) -
  Principal (19.440) -
  Ações preferenciais - 270.000
  Bônus de subscrição de ações - 1.000

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
atividades de fi nanciamento (79.435) 271.000

(Redução) Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa

(4.350) 11.942

Caixa equivalentes de caixa no inicio do exercício 5 11.943 1
Caixa equivalentes de caixa no fi nal do exercício 5 7.593 11.943
(Redução) Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa

(4.350) 11.942

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

(Em milhares de reais - R$ )
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Nota 2016 2015
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (374)  (707)

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado da equivalência patrimonial 7  75.823  23.395 

Receitas fi nanceiras 11  1.082  90 

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  76.531  22.778 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração direta  33  9 

Tributos Federais  310  1.161 

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
Juros 11  54.395  13.520 

Outros  12  6 

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
Lucros retidos do exercício  21.781  8.082 

 76.531  22.778 

DIRETORIA

Rodrigo Bhering Andrade - Diretor Presidente

José Henrique de Paiva Martins - Diretor de Relações com Investidores

CONTADOR

Sérgio Lima Gabionetta - CRC 1SP167735/O-4
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Rodrigo Teixeira Cocchi
Contador CRC 1SP243650/O-2

Diretoria

Contador

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração dos fl uxos de caixa 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Apresentamos a seguir as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira. Perfi l - A Santa Cruz Geração de Energia S.A., uma empresa do Grupo Votorantim, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi 
constituída em 01/08/2005. A Votorantim S.A. detém 100% de seu Capital. Mensagem da diretoria - A Santa Cruz Geração de Energia S.A. atua no segmento de geração de energia. O resultado do exercício de 2016 apresentou prejuízo após os impostos de 
R$ 1.833 (em mil). Sistema elétrico - A Santa Cruz Geração de Energia S.A. possui duas centrais geradoras hidroelétricas em operação, com capacidade instalada de 1,8 MW, ou 15 GWh/ano. Recursos humanos - A Santa Cruz Geração de Energia S.A. 
oferece a seus colaboradores Planos de Benefícios destinados à alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos resultados e plano de previdência privada com contribuição defi nida através da Fundação Senador José Ermírio de Moraes.

Ativo 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 212 1.228
Aplicações fi nanceiras 2.604 6.687
Concessionários e permissionários 311 570
Tributos a recuperar 120 103
Ativo fi nanceiro de indenização 4.025 3.690
Outras contas a receber 75 61

7.347 12.339
Não circulante
Realizável a longo prazo
Ativo fi nanceiro de indenização 20.316 24.484
Incentivos fi scais e outros 276 424

20.592 24.908
Imobilizado 1.197 1.253

1.197 1.253
21.789 26.161

Total do ativo 29.136 38.500

Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante

Fornecedores 18 61
Obrigações estimadas 104 495
Dividendos a pagar 14.883 5.471
Encargo de uso da rede elétrica 7 74
Tributos e contribuições sociais a pagar 418 248
Compensação fi nanceira utilização de recursos hídricos 213
Pesquisa e desenvolvimento 916 851
Outras obrigações 18 69

16.364 7.482
Não circulante

Pesquisa e desenvolvimento 22 22
22 22

Total do passivo 16.386 7.504
Patrimônio líquido 

Capital social 12.153 12.153
Reserva de lucros 2.430 2.430
Reserva de capital 16.413
Prejuízo acumulado (1.833 )

Total do patrimônio líquido 12.750 30.996
Total do passivo e patrimônio líquido 29.136 38.500

2016 2015
Operações continuadas

Receitas de suprimento de energia 446 21.339
Custo dos serviços prestados (4.381) (11.869)

Prejuízo/Lucro bruto (3.935) 9.470
Despesas administrativas (608) (1.122)
Outras receitas 2 13.546

Prejuízo/Lucro operacional (4.541) 21.894
Receitas fi nanceiras líquidas 4.180 1.126

Prejuízo/Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (361) 23.020
Imposto de renda e contribuição social (1.472) (1.136)

Prejuízo/Lucro líquido do exercício (1.833) 21.884
Ações em circulação ao fi nal do exercício 12.153 12.153
Prejuízo/Lucro básico e diluído por lote de mil ações - em R$ (150,83) 1.800,71

Capital social Reserva de lucros (legal) Reserva de capital Lucros acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2014 12.153 2.430 12.795 27.378

Lucro líquido do exercício 21.884 21.884
Aprovação dos dividendos adicionais (12.795) (12.795)
Dividendos obrigatórios (5.471) (5.471)
Dividendos adicionais propostos R$ 1.350,53 por lote de mil ações 16.413 (16.413)

Em 31 de dezembro de 2015 12.153 2.430 16.413 30.996
Prejuízo do exercício (1.833) (1.833)
Aprovação dos dividendos adicionais (16.413) (16.413)

Em 31 de dezembro de 2016 12.153 2.430 (1.833) 12.750

2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (361) 23.020

Ajustes 
Depreciação e amortização 56 1.218

Juros sobre aplicações fi nanceiras (800) (1.299)

Ganho pelo valor do ativo fi nanceiro de indenização (3.451) (13.544)

Pesquisa e desenvolvimento 65 543

Variações nos ativos e passivos:

Concessionários e permissionários 259 4.117

Ativo fi nanceiro de indenização 7.284

Incentivos fi scais e outros 148 (330)

Outros ativos (31) (137)

Obrigações estimadas (391) (279)

Encargo de uso da rede elétrica (67) 8

Outros passivos (138) (3.598)

Caixa proveniente das operações 2.573 9.719

Imposto de renda e contribuição social pagos (1.472) (1.136)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.101 8.583

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições imobilizado (166)

Aquisições intangível (144)

Aplicação (resgate) de títulos e valores mobiliários 4.883 8.685

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 4.883 8.375

Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos pagos (7.000) (17.060)

Caixa aplicado nas atividades de fi nanciamento (7.000) (17.060)

Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa (1.016) (102)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.228 1.330

Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do período 212 1.228

Aumento líquido (redução) de caixa e
  equivalentes de caixa (1.016) (102)

Fábio Rogério Zanfelice
Diretor Presidente

Raul Almeida Cadena
Diretor Financeiro

SANTA CRUZ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 07.614.088/0001-80

Italmagnesio S/A - Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 61.192.597/0001-08 - NIRE: 31.300.016.165

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Italmagnésio S/A Indústria e Comér-
cio convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, que se realizará, na sua sede social à Rua Jaguari nº 701 - 1º andar, 
Vila Santa Libânia, Cep. 12904-190, Bragança Paulista, S.P., em pri-
meira convocação às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2.017 e em se-
gunda chamada às 09:30 da mesma data, se for o caso, com a seguin-
te Ordem do Dia: Em assembléia geral Extraordinária: i) Transferência 
da Sede da Sociedade, ii) Eleição da Diretoria. Os acionistas poderão 
ser representados na Assembléia mediante apresentação do man-
dato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º do 
artigo 126 da lei nº 6.404/76. Bragança Paulista,19 de abril de 2.017.
Rubens Barbosa de Oliveira - Presidente.       (21-25-26)

Cartonifício Valinhos S.A.
CNPJ: 45.992.476/0001-94- Convocação

Convocamos os acionistas para AGO, a realizar-se dia 
28/04/17, às 16 hs, na sede da Empresa, à Rua 12 de 
Outubro, nº 20, Vila Santana, Valinhos/SP, qual deliberará 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame, discussão e vota-
ção do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras 
do Exercício findo 2016; 2) Eleição da diretoria; 3) Outros 
assuntos. Valinhos/SP, 20/4/17.  Cartonificio Valinhos S/A.

AMPARO MATERNAL
CNPJ 61.904678/0001-93
Edital de Convocação de

Assembléia Geral Ordinária
A Presidente da Diretoria do Amparo Mater-
nal, Sra. Maria Ilze Moreno Piquera, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo art. 12, 
§2º do Estatuto Social da entidade, convoca 
todos os seus Associados a participar da As-
sembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
11/05/2017, às 14:00 horas em 1ª chamada, 
e às 14:30 horas em 2ª chamada, no ende-
reço: Rua Loefgreen, nº 1901, 2º andar, Sala 
Rute, Bairro Vila Clementino, na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.040-030, 
para deliberarem sobre os assuntos destaca-
dos na ordem do dia, a saber: (i) Prestação de 
Contas do ano de 2016; e (ii) Outros assuntos 
de interesse da Associação.

São Paulo, 25 de abril de 2017.
Maria Ilze Moreno Piquera

Diretora Presidente

 ERMAN Participações S.A.
CNPJ: 05.062.376/0001-44 - NIRE: 35 3 0019100 5

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial 5 (326.714) 119.312
Despesas operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas (240) (290)

Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro (326.954) 119.022
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (326.954) 119.022
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (326.954) 119.022
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ações 
(em reais) (0,48) 0,17
Quantidade média de ações 684.730 684.730

As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Considerações gerais
ERMAN Participações S.A. (“Companhia”, ou “ERMAN”) é uma empresa 
de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Adminis-
tração S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A 
Companhia foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade 
principal a administração de bens e empresas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 25 de abril de 2017, considerando os eventos subsequentes ocorri-
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas 
demonstrações.
2.1. Base de apresentação
2.2. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclu-
sive instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados 
ao valor justo pelo resultado.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas es-
timativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis da 
Companhia.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na 
Nota 3.
A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração 
S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse in-
vestimento utilizando o método da equivalência patrimonial, não tendo 
sido a mesma consolidada proporcionalmente.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e ba-
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta-
tivas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao fu-
turo. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exer-
cício financeiro, estão contempladas abaixo.
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
insignificante risco de mudança de valor. 
Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa 
são apresentados líquidos dos saldos tomados. 
(b)  Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados 
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como contra-
partida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de investi-
mento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações 
no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cam-
bial, são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patri-
mônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do 
exercício quando o investimento for alienado ou considerado como perda. 
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 
(c) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
de competência.
4. Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas
 2016 2015 2016 2015 ______ ______ _______ _______
 Dividendos Dividendos
 a receber a pagar _____________ _______________
Partes relacionadas
Hejoassu Administração S.A.  28.091
Dividendos a pagar aos
acionistas (pessoa física)    28.268 ______ ______ _______ _______
  28.091  28.268 ______ ______ _______ _______ ______ ______ _______ _______

6. Patrimônio líquido
(a) Capital social - O capital social, em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
é de R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro 
milhões, setecentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado 
e representado por 684.730.000 ações ordinárias nominativas.
(b) Dividendos - Os dividendos são calculados com base em 25% do 
lucro líquido do exercício deduzido de reserva legal, de acordo com o 
estatuto da Companhia.
(c) Reversão de dividendos - Conforme Assembleia Geral Ordinária 
ocorrida em 29 de abril de 2016, a Companhia reverteu R$ 28.268 refe-
rente aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2015.
(d) Reserva legal e de retenção de lucros - A reserva legal é constituída 
pela apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social ou saldo rema-
nescente, limitado a 20% do capital social, podendo ser utilizada somente 
para aumento de capital ou absorção de prejuízos acumulados. A reserva 
de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo remanes-
cente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente ao projeto 
de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos da 
Companhia.
(e) Ajustes de avaliação patrimonial - A Companhia reconhece nessa 
rubrica o efeito das variações cambiais sobre os investimentos em con-
troladas no exterior, detidas de forma direta ou indireta. Esse efeito acu-
mulado será revertido para o resultado do exercício como ganho ou perda 
somente em caso de alienação ou perda do investimento. Também são 
consideradas nesta rubrica: a variação cambial de dívidas e derivativos 
designados para mitigar riscos cambiais, preços de commodities e taxa 
de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos 
de pensão, e a parcela de valor justo de ativos financeiros disponíveis 
para venda.

 CLÁUDIO ERMÍRIO DE MORAES – Diretor RICARDO ERMÍRIO DE MORAES – Diretor PAULO MIDENA – Contador – CRC – 1SP 171.463/O-9

Ativo Nota 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 337 390 
Dividendos a receber 4  28.091 

337 28.481

Não circulante
Investimentos 5 9.053.593 9.778.995 

Total do ativo 9.053.930 9.807.476 

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2016 2015
Circulante
  Fornecedores  70
  Impostos e Contribuições a pagar 7
  Dividendos a pagar 4  28.268 

28.345 
 Patrimônio Líquido
   Capital Social 8 7.584.730 7.584.730
   Reservas de lucros 1.155.321 1.322.049
   Ajuste de avaliação patrimonial 313.879 872.352

9.053.930 9.779.131 
 Total do passivo e patrimônio líquido 9.053.930 9.807.476 

2016 2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (326.954) 119.022 
Outros componentes do resultado 
abrangente a serem posteriormente 
reclassificados para o resultado - reflexo de 
controlada em conjunto
Variação cambial de investimentos no exterior (1.138.194) 1.904.006 
“Hedge accounting” de investimentos líquidos
no exterior 508.501 (993.289)

“Hedge accounting” operacional de controladas 13.030 1.192 
Valor justo de ativos financeiros disponíveis
para venda 56.708 (36.259)

Outros reflexos de controladas e coligadas (27.253) 41.553 
(587.208) 917.203 

Outros componentes do resultado 
abrangente líquido que não serão 
reclassificados para o resultado - reflexo de 
controlada em conjunto
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de 
aposentadoria (9.204) 6.250 

Outros componentes do resultado
abrangente do exercício (596.412) 923.453 

Total do resultado abrangente do exercício, 
líquido dos efeitos tributários (923.366) 1.042.475 

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
contribuição social (326.954) 119.022
Ajustes de itens que não representam alteração de
caixa e equivalentes de caixa
Equivalencia patrimonial 326.714 (119.312)
Variações monetárias    
Receitas não operacionais - utilização de prejuízos
fiscais    

Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em outros ativos  275
Aumento (diminuição) em outros passivos  (77)  77
Obrigações tributárias - REFIS    

Caixa líquido aplicado as atividades operacionais  (318)  62
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos  265  100.327

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
investimentos  265  100.327

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos  (100.000)
Caixa líquido aplicado as atividades 
Financiamentos    (100.000)

Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa  (53) 389
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do
exercício 390 1

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 337 390
As notas explicativas da administração são parte integrante das 

demonstrações financeiras.

Reserva de lucros

Nota
Capital 
Social

Incentivos 
fiscais

Reserva 
legal

Reserva de 
retençao

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Patrimônio 

líquido
Em 1º de janeiro de 2015  6.584.730  1.051  314.280  1.915.511   (145.761)  8.669.811

Total do resultado abrangente do exercício
Lucro do exercício  119.022  119.022
Reflexo de outros resultados abrangentes de 
controlada       923.453  923.453

Total do resultado abrangente do exercício      119.022  923.453  1.042.475

Total de contribuições e distribuições aos acionistas
Aumento de Capital  1.000.000  (1.000.000)
Compra de participação não controladores (reflexa
de controladas)    94.660  94.660

Constituição de reserva  5.951  (5.951)
Retenção de lucros   (28.268)  (28.268)
Reversão de dividendos propostos  453   453
Retenção de lucros     84.803  (84.803)   

Total de contribuições e distribuições aos acionistas  1.000.000   5.951  (914.744)  (119.022)  94.660  66.845

Em 31 de dezembro de 2015  7.584.730  1.051  320.231  1.000.767   872.352  9.779.131

Total do resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício (326.954) (326.954)
Reflexo de outros resultados abrangentes de 
controlada      (596.412) (596.412)

Total do resultado abrangente do exercício     (326.954) (596.412) (923.366)

Total de contribuições e distribuições aos acionistas 143.001 143.001
Fair value por variação de participação - 
Polimetálicos (“VMH”) 25.395 25.395

Recompra de ações da Milpo
Reversão de dividendos deliberados 6 c) 28.268 28.268
Constituição de reserva de incentivos fiscais 1.569 (1.569)
Ajuste de avaliação patrimonial - incorporação 
VID/VPAR 130.456 (130.456)

Ajuste equivalência patrimonial reflexa VPAR 2015 1.502 1.502
Compensação do prejuízo do exercício    (326.954) 326.954   

Total de contribuições e distribuições aos acionistas  1.569  (168.297) 326.954 37.940 198.166

Em 31 de dezembro de 2016 7.584.730 2.620 320.231 832.470  313.879 9.053.930
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

5. Investimentos 
 Resultado de
Investimentos Informação da investida em 31 de dezembro de 2016 equivalência patrimonial Saldo de investimento _____________________________________________ _____________________ ___________________
Avaliados por equivalência patrimonial Patrimônio Resultado Percentual de
 Líquido do exercício participação (%) 2016 2015 2016 2015 ___________________ __________ ______________ __________ __________ ________ _________
Hejoassu Administração S.A. 36.214.345  (1.306.855) 25,00 (326.714) 119.312 9.053.586  9.778.988 
Outros investimentos      7 7    __________ __________ ________ _________
Total dos investimentos    (326.714) 119.312 9.053.593  9.778.995    __________ __________ ________ _________    __________ __________ ________ _________

Polimold Industrial S/A
CNPJ nº44.106.466/0001-41 - NIRE 35.300.142.233
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 20/03/2017 às 10h, na Estrada dos 
Casa, 4585, São Bernardo do Campo, SP. Convocação, 
Anúncio e Publicação: Dispensados a convocação e 
anúncio em virtude do comparecimento da totalidade dos 
acionistas. Mesa: Presidente: Ruy Korbivcher; Secretário: 
Alexandre Roberto Ribenboim Fix. Deliberações aprova-
das por unanimidade: Reeleição da Diretoria por mais 3 
anos a partir de 15/04/2017. Sendo: Alexandre Roberto Ri-
benboim Fix, Ruy Korbivcher - Diretores Executivos e Célia 
Ruth Fix Korbivcher, Sílvia de Azevedo Barretto Fix-Direto-
ras sem designação especial. Encerramento: Lavrou-se a 
presente Ata, por todos aprovada e assinada. Secretário: 
Alexandre Roberto Ribenboim Fix. A presente é extrato da 
Original. JUCESP nº 157.758/17-5 em 05/04/2017. Flávia R 
Britto Gonçalves -Secretária Geral.

Balanço Patrimonial: Ativo  2016 2015
Circulante: Caixa e Bancos  366 393
Aplicações Financeiras  669.544 269.078
Adiantamentos: Empréstimos Diversos  150.086 -
Créditos com Acionistas  - 147.630
Impostos a Recuperar/Compensar  - 4.943
Investimentos
Participação em Coligas e Controladas  139.205.145 135.980.612
Titulo Capitalização  2.929 99.813
Imobilizados: Bens móveis  2.005.000 2.505.000
Total do Ativo  142.033.070 139.007.469

PASAMA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 60.540.499/0001-51
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2016 e de 2015 (Em Reais)

Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. As Demonstrações Financeiras corres-
pondentes ao exercício findo em 31/12/2016. Permanecemos a inteira disposição p/qualquer esclarecimento que se fizerem necessários. A Diretoria.

Notas Explicativas: Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) As demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com a Lei das S/As; b) O capital social está dividido em 23.175.909 ações 
ordinárias e 22.425.909 ações preferenciais, sem valor nominal; c) Investimentos de 10.733.676 ações ordinárias, equivalentes a 11,59% do capital social da Eucatex S/A. Indústria e Comércio (Capital R$ 488.183, 
Patrimônio Líquido R$ 1.201.180, Lucro Líquido do Exercício R$ 33.578 - valores em milhares de Reais); d) A Reserva de Reavaliação e o Ajuste de Avaliação Patrimonial referem-se à Eucatex S/A Indústria e 
Comércio.   Paulo Salim Maluf - Diretor-Presidente Marcelo Eduardo Zanelato de Pilla - Contador CRC SP252663/O-0

Balanço Patrimonial: Passivo  2016 2015
Circulante  2.703.610 2.216.802
Créditos de Acionistas  285.510 203.500
Obrigações Fiscais e Previdenciárias  518.100 513.302
Outras Contas a Pagar  1.900.000 1.500.000
Patrimônio Líquido: Capital  45.601.818 45.601.818
Capital a Integralizar  (11.400.000) (11.400.000)
Reserva de Lucros  69.752.351 67.213.558
Reserva Reavaliação  24.128.714 24.128.714
Ajuste Patrimonial  11.246.577 11.246.577
Total do Passivo  142.033.070 139.007.469

Demonstração de Resultado  2016 2015
(=)Receita Operac.:(-)Desp.Administrativas  (196.558) (230.377)
(-) Despesas Financeiras  (4.480) (75.430)
(+) Receitas Financeiras  10.392 84.108
(+) Resultado Equivalência Patrimonial  3.224.533 1.261.119
(+) Outras Receitas  40.000 -
(=) Lucro Operacional  3.073.887 1.039.420
(-) Provisão para Imposto de Renda  (7.559) (12.616)
(-) Provisão para Contribuição Social  (4.535) (7.570)
(=) Lucro Líquido do Exercício  3.061.793 1.019.234
Demonstração Lucros/Prej.Acumulados  2016 2015
(+) Lucro Liquído do Exercício  3.061.793 1.019.234
(-) Constituição da Reserva Legal  (153.090) (50.962)
(-) Retenção de Lucros  (2.385.703) (107.222)
(-) Distribuíção de Lucros  (523.000) (861.050)

Demonstração do Fluxo de Caixa  2016 2015
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais
Resultado do Exercício  3.061.793 1.019.234
Ajuste Lucro Líquido: Equivalência  (3.224.533) (1.261.119)
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (Redução) em Emprestimo  (150.086) -
Aum.(Redução)em Outras Contas a Pagar  400.000 1.500.000
Aum.(Redução) em Impostos a Recuperar  (395.523) (274.021)
Aum.(Redução) em Créditos de Acionistas  82.010 -
Aumento (Redução) em Créditos Fiscais  4.798 (93.844)
Caixa Liquido das Ativ. Operacionais  (221.540) 890.251
Fluxo de Caixa das Ativ. de investimentos:  (426.116) (910.584)
Aquisição ou baixa de ativo Imobilizado  500.000 (1.495.000)
Caixa Liquido das Ativ. Investimentos  73.884 (2.405.584)
(Aum.)Redução dos Créditos c/Acionistas  147.630 (3.617)
Fluxo de Caixa Ativ. Financiamentos  147.630 (3.617)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  (27) (1.518.950)
No inicio do período  393 1.519.343
No final do período  366 393
Aumento (Redução) nas disponibilidades  (27) (1.518.950)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo 

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Constituição da Sociedade em Capital Reserva Prejuizos 

30/06/2015 mediante conferência Social de lucros acumulados Total

das ações NG Empreendimentos S.A.: 

Capital Social  3.156  - -  3.156 

Prejuizo líquido do exercício  - - (120)  (120)

Saldos em 31/12/2015  3.156   -   (120)  3.036 

Aumento de capital conforme Ata 

de AGOE de 18/04/2016, registrada 

na Jucesp em 01/06/2016  1.674  - -  1.674 

Redução de capital conforme Ata 

de AGOE de 17/08/2016, registrada 

na Jucesp em 24/11/2016, mediante 

Absorção prejuizos acumulados  (561)  -   561   - 

Cancelamento de açoes  (561) - -  (561)

Prejuizo líquido do exercício  -  -  (227)  (227)

Reserva de lucros -  214   (214) -

Saldos em 31/12/2016  3.708   214   (0)  3.922

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 
( Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015
Circulante 
Disponibilidades  1   - 

Não circulante 
Contas correntes - controlada  85   - 
Investimentos  3.938   3.036 

  4.023   3.036 
  4.024   3.036 

 
31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Receita operacional bruta: 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial  (210)  (120)

(Despesas) receitas operacionais: 
Administrativas e gerais  (16) -
Financeiras liquidas  (1) - 

  (17)  - 
Prejuizo líquido do exercício  (227)  (120)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2016 2015
Prejuizo Liquido do Exercicio   (227)  (120)
Ajustes para conciliar o resultado liquido as 
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:  
Resultado da equivalência patrimonial   210   120 
Aumento (redução) em contas correntes   18   

Caixa liquido proveniente das operações  1  -   
Aumento liquido nas disponibilidades  1  -   
Disponibilidades em 31 de dezembro   1  - 

LENDINARA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 23.150.008/0001-30
Demonstrações Financeiras

 A DIRETORIA Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Passivo 2016 2015
Não circulante 
Contas correntes - socios  102   - 

Patrimônio líquido 
Capital social  3.708   3.156 
Reserva de lucros  214   - 
Prejuizos acumulados  -   (120)

  3.922   3.036 
  4.024   3.036

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007167-36.2014.8.26.0010 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça
do Estado de São Paulo Requerido: Allan Mendes . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1007167-36.2014.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado
de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALLAN MENDES, CPF
231.416.068-11, que SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SEPACO lhe ajuizou uma Ação Monitória referente ao contrato de Prestação de Serviços
Médicos e Hospitalares firmado entre as partes em 14/08/2014 e não adimplido pelo réu. Estando o réu em
lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital (artigo 257, inciso III, do NCPC) para, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da quantia de R$ 20.110,15 atualizada
monetariamente (a partir de setembro/2015) e acrescida dos juros de mora legais e honorários advocatícios
de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 701 do NCPC, caso em que ficará isento do pagamento de
custas processuais (artigo 701, § 1º, do NCPC) ou, querendo, neste mesmo prazo, apresentar embargos
monitórios (artigo 702 do NCPC), sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial (artigo
701, § 2º, do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2017. 25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1007197-90.2017.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho,
Juíza de Direito 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, etc... Faz saber a RENATO ALEXANDRE
D’ANGELO (R.G. nº 12.507.507-8 – SSP/SP e C.P.F./M.F sob nº 140.366.758-69) que INSTITUTO MAGNO
DE EDUCAÇÃO lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 13.398,49, referente ao
contrato de prestações de serviços educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 25 e 26/04

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 0135958-32.2012.8.26.0100. O Dr. Felipe Poyares Miranda, Juiz de
Direito da 16ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Marcelo Farias de Oliveira (RG
n° 26.164.652-7 SSP/SP) e (CPF/MF n° 150.884.748-73) que B. I. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ATUAL DENOMINAÇÃO DE BOLSA DE IMÓVEIS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. ME, lhes
ajuizou uma AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA, para receber a quantia
de R$ 95.472,93, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios do imóvel situado a Rua
Afonso Celso, 244, Vila Mariana, São Paulo. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra conteste o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24/02/17. 25 e 26/04

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0067531-80.2012.8.26.0100 O Dr. Douglas Iecco Ravacci, Juiz
de Direito da 33ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Ítalo Francisco Luisi (RG: 6.349.122-9 e CPF:
014.218.958-89) que Associação Cultural Nossa Senhora Menina  lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA,
para receber a quantia de R$ 1.187,54, referente ao contrato de prestações de serviços educacionais firmado
entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da
ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 10/03/17. 25 e 26/04

Processo 0000922-05.2009.8.26.0009 (009.09.000922-1) - Procedimento Comum - Condomínio Edifício Vale
das Palmas - Carlos Alberto Pereira - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0000922-05.2009.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carlos Alberto Pereira,
Rua Caetes, 510, Nova Americana - CEP 13466-150, Americana-SP, CPF 063.154.478-05, RG 15392403,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Vale das Palmas,
alegando em síntese: que o requerente é credor do requerido pelo valor de R$ 1.854,91, referente às despesas
condominiais não pagas desde 05.09.2008 a 05.12.2008 do imóvel situado à Av. Sapopemba 2534, unidade 32-
S, São Paulo – SP . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2017.    25 e 26/04

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0046403-26.2011.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo
Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Doyga Confecções Ltda CNPJ: 08.673.490/0001-07 (na pessoa de seu representante legal), Renilson de
Oliveira Rodrigues Costa CPF: 170.707.768-10 e Luiz de França Noia CPF: 574.381.888-68, que Vicunha
Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/0001-93 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
de R$ 329.357,18 (Dezembro/2011), representada pelo instrumento de confissão de dívida firmado entre as
partes. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para que no
prazo de 03 dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de bens, para satisfação do débito, devidamente
corrigido e atualizado. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos
pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios,
requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 7/4/2017.

26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012648-35.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Ferreira
da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IBEF Indústria Brasileira de Embalagens finas Ltda, CNPJ:
09.428.843/0001-68, na pessoa de seu representante legal, e Adriano Kenya de Avila, CPF: 480.221.280-15,
que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus I, CNPJ: 07.399.646/0001-32, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 157.776,09 (Março/2013),
representada pelo Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida, firmado entre as partes em 28/
11/2012. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluir após os 20 dias
supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São
Paulo, aos 20 de abril de 2017. 26 e 27/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0007240-51.2016.8.26.0011. A
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de
São Paulo, Dra. Fabíola Oliveira Silva, na forma da Lei etc., FAZ SABER à corré ROSIMAR DE SOUZA, CPF
084.083.478-02, que LOIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 10.994.832/0001-24, e outros ajuizaram ação
de Despejo por Falta de Pagamento Combinada Com Cobrança de Alugueres e Encargos, também em face
de EDSON CHRISPIM, que, julgada procedente, condenou-os ao pagamento da quantia de R$ 88.122,88
(novembro/2016) e ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Estando a corré
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele
acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 § 1º e 3º do Código de Processo
Civil), quando serão penhorados bens para garantia da execução. Fica a parte devedora advertida de que,
decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias para, independentemente de
penhora e de nova intimação, oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, a corré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. São Paulo, 24 de abril de 2017. 26 e 27/04
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JEMF Participações S.A.
CNPJ: 05.062.394/0001-26 - NIRE: 35 3 0019102 1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES NETO – Diretor
JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES – Diretor

Ativo Nota 2016 2015____________________________________ ____ ________ ________
Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa   1.878   1.792
 Dividendos a receber 4     28.337   ________ ________
    1.878   30.129

Não circulante 
 Investimentos 5  9.053.592   9.778.995   ________ ________

Total do ativo   9.055.470   9.809.124   ________ ________   ________ ________

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2016 2015___________________________________ ____ ________ ________
Circulante 
 Fornecedores       52 
 Impostos e Contribuições a pagar      7
 Dividendos a pagar   4      28.269   ________ ________ 
       28.328 
Patrimônio Líquido  
 Capital social   6   7.584.730   7.584.730 
 Reservas de lucros    1.156.861   1.323.715 
 Ajuste de avaliação patrimonial    313.879   872.351   ________ ________ 
    9.055.470   9.780.796    ________ ________ 

Total do passivo e patrimônio líquido    9.055.470   9.809.124   ________ ________    ________ ________ 

  Nota 2016 2015  ____ _______ _______
Resultado de equivalência patrimonial 5  (326.714)  119.312 
Despesas operacionais 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas    (121)  (284)    _______ _______
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
   resultado financeiro   (326.835)  119.028    _______ _______
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social  (326.835)  119.028 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício   (326.835)   119.028   _______ _______   _______ _______
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em reais)  (0,48) 0,17    _______ _______   _______ _______
Quantidade média de ações  684.730 684.730

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

 Reserva de lucros ____________________________
      Lucros  Ajustes de
  Capital Incentivos Reserva Reserva (prejuízos) avaliação Patrimônio
 Nota Social fiscais legal de retençao acumulados patrimonial líquido  ____ ______ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Em 1º de janeiro de 2015   6.584.730   1.051   195.271   2.037.564     (145.761)  8.672.854    _______ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Total do resultado abrangente do exercício 
  Lucro do exercício       119.028    119.028
  Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada             923.453   923.453  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________

Total do resultado abrangente do exercício           119.0285   923.453   1.042.481  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos 
  acionistas
   Aumento de Capital   1.000.000     1.000.000
   Compra de participação não controladores (reflexa de 
      controladas)        94.660 94.660
   Constituição de reserva     (5.951)    (5.951)
   Dividendos pagos e propostos      (930)  (28.269)   (29.199)
   Reversão de dividendos propostos         84.808   (84.808)  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
   Retenção de lucros
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos 
  acionistas   1.000.000     5.951   (916.122)  (119.028) 94.660   65.460   ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Em 31 de dezembro de 2015   7.584.730   1.051   201.222   1.121.442    872.351  9.780.796  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Resultado abrangente do exercício
   Lucro do exercício       (326.835)    (326.835)
   Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada             (596.412)  596.412  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Total do resultado abrangente do exercício           (326.835)  (596.412)   (923.247)  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos 
  acionistas       143.001 143.001
Fair value por variação de participação - Polimetálicos (“VMH”)       25.395 25.395
Recompra de ações da Milpo
    Reversão de dividendos deliberados 6 (c)       28.269    28.269
    Constituição de reserva de incentivos fiscais - reflexa    1.569   (1.569)  
   Ajuste de avaliação patrimonial - incorporação VID/VPAR      130.456   (130.456)
   Ajuste equivalência patrimonial reflexa VPAR 2015     1.257   1.257
   Compensação do prejuízo do exercício           (326.835) 326.835        ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas   1.569     (168.423) 326.835  37.940   197.921    ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________
Em 31 de dezembro de 2016   7.584.730   2.620   201.222   953.019     313.879   9.055.470   ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________  ________ _________ _______ __________ __________ _________ _________

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2016 2015 ________ _______
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (326.835)   119.028
Outros componentes do resultado abrangente a 
serem posteriormente reclassificados para o 
resultado - reflexo de controlada em conjunto
Variação cambial de investimentos no exterior  (1.138.194)   1.904.006
“Hedge accounting” de investimentos líquidos no 
exterior  508.501  (993.289)
“Hedge accounting” operacional de controladas  13.030   1.192
Valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda  56.708  (36.259)
Outros reflexos de controladas e coligadas  (27.253)  41.553 ________ _______
  (587.208)   917.203
Outros componentes do resultado abrangente 
líquido que não serão reclassificados para o 
resultado - reflexo de controlada em conjunto
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de 
aposentadoria  (9.204)   6.250 ________ _______
Outros componentes do resultado abrangente 
do exercício  (596.412)    923.453 ________ _______
Total do resultado abrangente do exercício, 
líquido dos efeitos tributários  (923.247)   1.042.481

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

 2016 2015 _______ _______
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social (326.835)  119.028 
Ajustes de itens que não representam alteração de 
caixa e equivalentes de caixa 
   Equivalência patrimonial 326.714   (119.312)
   Variações monetárias     
   Receitas não operacionais - utilização de prejuízos
     fiscais   
Variações nos ativos e passivos 
   Aumento (diminuição) em outros passivos (58) (713) _______ _______
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (179)  (997) _______ _______
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
   Dividendos recebidos 265   101.246  _______ _______
Caixa líquido gerado pelas atividades Investimentos 265   101.246  _______ _______
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
   Pagamento de dividendos    (100.000) _______ _______
Caixa líquido aplicado nas atividades 
   financiamentos    (100.000) _______ _______
Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 86   249 
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.792  1.543  _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.878   1.792  _______ _______ _______ _______

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

1. Considerações gerais
JEMF Participações S.A. (“Companhia”, ou “JEMF”) é uma empresa de 
capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração 
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia 
foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a 
administração de bens e empresas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 25 de abril de 2017, considerando os eventos subsequentes ocorridos 
até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas 
demonstrações.
2.1. Base de apresentação
2.2. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclusive 
instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados ao 
valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis da Companhia. As áreas que requerem maior nível de 
julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão descritas na Nota 3. A Companhia é controladora em 
conjunto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como permitido pelo 
CPC 19 (R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método 
da equivalência patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada 
proporcionalmente.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 

premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para 
o próximo exercício financeiro, estão contempladas abaixo.
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
insignificante risco de mudança de valor.  Nas demonstrações do fluxo de 
caixa, o caixa e os equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos 
saldos tomados. 
(b) Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados 
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como 
contrapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de 
investimento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as 
variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação 
cambial, são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no 
patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado 
do exercício quando o investimento for alienado ou considerado como perda. 
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para 
garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 
(c)Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de 
competência.
4. Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas
 2016 2015 2016 2015 ______ __________ ______ __________
 Dividendos Dividendos
 a receber a pagar _________________ ________________
Partes relacionadas
Hejoassu Administração S.A.  28.337
Dividendos a pagar aos acionistas
 (pessoa física)        28.269  ______ __________ ______ __________
  28.337  28.269 ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

5. Investimentos 
 Resultado de
Investimentos Informação da investida em 31 de dezembro de 2015 equivalência patrimonial Saldo de investimento _____________________________________________ _____________________ _____________________
Avaliados por equivalência patrimonial Patrimônio Resultado Percentual de
 Líquido do exercício participação (%) 2016 2015 2016 2015 ___________________ __________ ______________ __________ __________ _________ _________
Hejoassu Administração S.A. 36.214.345  (1.306.855) 25,00 (326.714) 119.312  9.053.586  9.778.988 
Outros investimentos      6 6    __________ __________ _________ _________
Total dos investimentos    (326.714) 119.312  9.053.592  9.778.995      __________ __________ _________ _________    __________ __________ _________ _________

6. Patrimônio líquido
(a) Capital social - O capital social, em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
é de R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro mi-
lhões, setecentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado e 
representado por 684.730.000 ações ordinárias nominativas.
(b) Dividendos - Os dividendos são calculados com base em 25% do 
lucro líquido do exercício deduzido de reserva legal, de acordo com o es-
tatuto da Companhia.
(c) Reversão de dividendos - Conforme Assembleia Geral Ordinária 
ocorrida em 29 de abril de 2016, a Companhia reverteu R$ 28.269 refe-
rente aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2015.
(d) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social, 
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de 
prejuízos acumulados. A reserva de retenção foi constituída para registrar 
a retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender 
principalmente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no 
plano de investimentos da Companhia.
(e) Ajustes de avaliação patrimonial - A Companhia reconhece nessa 
rubrica o efeito das variações cambiais sobre os investimentos em controla-
das no exterior, detidas de forma direta ou indireta. Esse efeito acumulado 
será revertido para o resultado do exercício como ganho ou perda somente 
em caso de alienação ou perda do investimento. Também são consideradas 
nesta rubrica: a variação cambial de dívidas e derivativos designados para 
mitigar riscos cambiais, preços de commodities e taxa de juros (contabilida-
de de hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela 
de valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda.

PAULO MIDENA – Contador – CRC – 1SP 171.463/O-9

AEM Participações S.A.
CNPJ: 05.062.403/0001-89 – NIRE: 35 3 0019101 3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demontrações financeiras

PAULO MIDENA - Contador - CRC 1-SP-171463/O-9 ADEMAR MARRA - DiretorLUÍS ERMÍRIO DE MORAES - Diretor

As notas explicativas da administração são parte integrante das demontrações financeiras

1. Considerações gerais
AEM Participações S.A. (“Companhia”, ou “AEM”) é uma empresa 
de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu 
Administração S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, 
Brasil. A Companhia foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem 
como atividade principal a administração de bens e empresas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria em 25 de abril de 2017, considerando os eventos 
subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre as 
divulgações das referidas demonstrações.
2.1. Base de apresentação
2.2. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando 
o custo histórico como base de valor e certos ativos e passivos 
financeiros, inclusive instrumentos financeiros, reflexos de controlada, 
foram mensurados ao valor justo pelo resultado.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração no processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas 
na Nota 3.
A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração 
S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse 
investimento utilizando o método da equivalência patrimonial, não 
tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação 

Ativo Nota 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 32 60
Dividendos a receber 4  28.086

32 28.146
Não circulante
Investimentos 5 9.053.593 9.778.995

Total do ativo 9.053.625 9.807.141

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2016 2015
Circulante
Fornecedores 99
Impostos e contribuições a pagar 10
Dividendos a pagar 4  28.247

 28.356
Patrimônio líquido

Capital social 6 7.584.730 7.584.730
Reservas de lucros 1.155.016 1.321.704
Ajustes de avaliação patrimonial 313.879 872.351

9.053.625 9.778.785
Total do passivo e patrimônio líquido 9.053.625 9.807.141

Nota 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial 5 (326.714) 119.312
Despesas operacionais
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas (184) (377)

Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro (326.898) 118.935

Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (326.898) 118.935
Imposto de renda e contribuição
social diferidos

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (326.898) 118.935
Lucro (prejuízo) básico e diluído por
ação (em reais) (0,48) 0,17

Quantidade média de ações 684.730 684.730
As notas explicativas da administração são parte integrante 

das demontrações financeiras

Reserva de lucros

Nota
Capital 
Social

Incentivos 
fiscais

Reserva 
legal

Reserva de 
retenção

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Patrimônio 

líquido
Em 1º de janeiro de 2015 6.584.730 1.051 314.266 1.915.312  (145.761) 8.669.598
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro do exercício 118.935 118.935
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada      923.453 923.453

Total do resultado abrangente do exercício     118.935 923.453 1.042.388
Total de contribuições dos acionistas e distribuições 
aos acionistas
Aumento de Capital 1.000.000 (1.000.000)
Compra de participação não controladores
(reflexa de controladas) 94.660 94.660

Constituição de reserva 5.947 (5.947)
Dividendos pagos e propostos (28.247) (28.247)
Reversão de dividendos propostos 387 387
Retenção de lucros    84.741 (84.741)   

Total de contribuições dos acionistas e distribuições
aos acionistas 1.000.000  5.947 (914.873) (118.935) 94.660 66.799

Em 31 de dezembro de 2015 7.584.730 1.051 320.213 1.000.440  872.351 9.778.785
Total do resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício (326.898) (326.898)
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada       (596.412) (596.412)

Total do resultado abrangente do exercício     (326.898) (596.412) (923.310)
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
aos acionistas
Fair value por variação de participação -
Polimetálicos (“VMH) 143.001 143.001

Recompra de ações da Milpo 25.395 25.395
Reversão de dividendos deliberados 6 c) 28.247 28.247
Constituição de reserva de incentivos fiscais 1.569 (1.569)
Ajuste de avaliação patrimonial -
incorporação VID/VPAR 130.456 (130.456)

Ajuste equivalência patrimonial reflexa VPAR 2015 1.508 1.508
Compensação do prejuízo do exercício    (326.898) 326.898   

Total de contribuições dos acionistas e distribuições
aos acionistas  1.569  (168.257) 326.898 37.940 198.150

Em 31 de dezembro de 2016 7.584.730 2.620 320.213 832.183  313.879 9.053.625

2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (326.898) 118.935
Outros componentes do resultado 
abrangente a serem posteriormente 
reclassificados para o resultado - 
reflexo de controlada em conjunto

Variação cambial de investimentos no exterior (1.138.194) 1.904.006
“Hedge accounting” de investimentos líquidos
no exterior 508.501 (993.289)

“Hedge accounting” operacional de controladas 13.030 1.192
Valor justo de ativos financeiros disponíveis
para venda 56.708 (36.259)

Outros reflexos de controladas e coligadas (27.253) 41.553
(587.208) 917.203

Outros componentes do resultado 
abrangente líquido que não serão 
reclassificados para o resultado - 
reflexo de controlada em conjunto

Ganhos e perdas atuariais com benefícios
de aposentadoria (9.204) 6.250

Outros componentes do resultado 
abrangente do exercício (596.412) 923.453

Total do resultado abrangente do exercício,
líquido dos efeitos tributários (923.310) 1.042.388

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demontrações financeiras

2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social (326.898) 118.935

Ajustes de itens que não representam alteração
de caixa e equivalentes de caixa
Equivalência patrimonial 326.714 (119.312)
Variações monetárias
Receitas não operacionais - utilização de 
prejuízos fiscais

Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em outros passivos (109) 109

Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (293) (268)

Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Dividendos recebidos 265 100.327

Caixa líquido gerado pelas atividades
de investimentos 265 100.327

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Dividendos pagos (100.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos  (100.000)

Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa (28) 59
Caixa e equivalentes de caixa no inicio 
do exercício 60 1

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 32 60

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demontrações financeiras

ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício financeiro, estão contempladas abaixo.
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
insignificante risco de mudança de valor.
Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa 
são apresentados líquidos dos saldos tomados.
(b) Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados 
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como 
contrapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial 
de investimento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, 
as variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente 
de variação cambial, são registradas na conta “Ajuste de avaliação 
patrimonial”, no patrimônio líquido da Companhia, e somente são 
registradas ao resultado do exercício quando o investimento for alienado 
ou considerado como perda.
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
(c) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
de competência.
4. Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas

2016 2015 2016 2015
Dividendos a receber Dividendos a pagar

Partes relacionadas
Hejoassu Administração S.A.  28.086
Dividendos a pagar aos 
acionistas (pessoas físicas)    28.247

 28.086  28.247

5. Investimentos 

Investimentos
Informação da investida  

em 31 de dezembro de 2016
Resultado de  

equivalência patrimonial
Saldo de  

investimento
Avaliados por equivalência patrimonial Patrimônio 

Líquido
Resultado do 

exercício
Percentual de 

participação (%) 2016 2015 2016 2015
Hejoassu Administração S.A. 36.214.345 (1.306.855) 25,00 (326.714) 119.312 9.053.586 9.778.988
Outros investimentos   7 7
Total dos investimentos  (326.714)  119.312 9.053.593 9.778.995

6. Patrimônio líquido
(a) Capital social
O capital social, em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de  
R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro 
milhões, setecentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e 

integralizado e representado por 684.730.000 ações ordinárias 
nominativas.
(b) Dividendos
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exercício 
deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.

(c) Reversão de dividendos
Conforme Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de abril de 2016, 
a Companhia reverteu R$ 28.247 referente aos dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício de 2015.
(d) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social, 
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de 
prejuízos acumulados.
A reserva de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo 
remanescente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente 
ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de 
investimentos da Companhia.
(e) Ajustes de avaliação patrimonial
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais 
sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma 
direta ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado 
do exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação 
ou perda do investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a 
variação cambial de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos 
cambiais, preços de commodities e taxa de juros (contabilidade de 
hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de 
valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

RENATO WILLIAM LOPES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ULISSES DO NASCIMENTO E DE VALDINÊ LOPES DE ARAUJO.
GEÍSA ROSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM IRECÊ,
BA NO DIA (11/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VALDEGAR ANDRÉ DA SILVA E DE ANA ROSA DE JESUS.

FLAVIO KUNER BRANCO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
MONTE ALTO, SP NO DIA (16/11/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RAFAEL BRANCO FILHO E DE NEUZA LUZIA KUNER BRANCO. BEATRIZ BARBARA
DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP
NO DIA (24/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
IZABEL SILVA DE JESUS.

DIEGO TRINDADE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE MAQUINAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDECI ALVES DOS SANTOS E DE JADIR TRINDADE DOS SANTOS.
FLÁVIA LIMA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR FINANCEIRO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GERALDO GONÇALVES DE ARAUJO E DE MARIA GILVANDETE LIMA DE ARAUJO.

MICHEL ISABELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI, NASCIDO EM POÁ, SP
NO DIA (01/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NA POÁ, SP, FILHO DE HUMBERTO JANUARIO
ISABELLA E DE MARIA LUCIA SANTANA ISABELLA. MARIA CRISTIANE DA COSTA BENTO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MARIA DA COSTA
BENTO E DE MARIA APARECIDA COSTA BENTO.

JOÃO DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO EM OURICURI,
PE NO DIA (02/06/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO FERREIRA DA SILVA E DE SEBASTIANA VELOZA DE SOUZA SILVA. JOSIANE MARIA DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM VITORIA DE SANTO
ANTÃO, PE NO DIA (11/06/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARIA PORFÍRIO DA SILVA.

DIMAS MARCELINO CAMILO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (08/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO CAMILO E DE JANETE MARCELINO. JENNIFER
MATTOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TURISMOLOGA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROMUALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA E DE LUCINEIA DE MATTOS CRUZ.

Dez + Um Participações Ltda.  –  CNPJ/MF nº 05.117.583/0001-59  –  NIRE 35-2.1762956-2
Ata de Reunião de Sócios realizada em 18/04/2017

Local e Horário: na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 359, conjunto 21, Pinheiros, 
CEP 05407-000. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação face à presença de sócios representando a totalidade do capital 
social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº nº 10.406, de 10/01/2002 (o “Código Civil”). Mesa: Muriel Matalon - Presidente. Michele Matalon - 
Secretária. Ordem do Dia: redução do capital social, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Sociedade. Deliberações: por unanimidade 
dos presentes, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, foram adotadas as 
seguintes resoluções: 1. Nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, aprovar a redução do capital social por ser considerado excessivo em rela-
ção ao objeto social. 2. Tendo em vista que (i) a sociedade Smart Safe Locação e Comércio de Equipamentos Ltda. (CNPJ/MF 11.334.120/0001-41 - 
NIRE/JUCERJA 33-2.0852558-8) (a “Smart Safe”) foi conferida ao capital social na 3ª alteração contratual da Sociedade (a “3ª Alteração”); (ii) por 
questões negociais da referida sociedade, decidiu-se não prosseguir com a substituição dos sócios em Smart Safe, mantendo-se o status quo ante; e 
(iii) a Sociedade nunca participou efetivamente do capital e não usufruiu, sob nenhuma forma, dos resultados de Smart Safe; os sócios decidem reduzir 
o capital social em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), mediante o cancelamento de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas sociais de 
titularidade do sócio Maurício Paulo Matalon, que corresponde a parte do aumento realizado por referido sócio na 3ª Alteração, com conferência da 
participação então detida em Smart Safe. 3. O capital social passará dos atuais R$ 2.908.388,00 (dois milhões, novecentos e oito mil, trezentos e oitenta 
e oito reais) para R$ 2.783.388,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais), dividido em 2.783.388 (dois milhões, 
setecentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e oito) quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. 4. O valor correspondente às quotas 
canceladas será restituído ao sócio mediante devolução de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas sociais totalmente integralizadas, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, de emissão de Smart Safe, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 5. Aprovar que, após o transcurso 
do prazo legal previsto no §1º do artigo 1.084 do Código Civil, seja celebrada a competente alteração do Contrato Social, a fim de refletir o decidido 
nesta Reunião. 6. Autorizar a administração da Sociedade a tomar todas as providências necessárias à consecução do ora decidido. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. São Paulo, 18/04/2017. 
Mesa: Muriel Matalon - Presidente; Michele Matalon - Secretária. Sócios: Muriel Matalon, Michele Matalon e Maurício Paulo Matalon.

CNPJ/MF nº 14.820.318/0001-23 - NIRE 35.300.482.409
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Dezembro de 2016

Data, horário e local: Aos 26 dias do mês de Dezembro de 2016, às 09:00 horas, na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020. Mesa: René Pinto 
da Silva - Presidente, e Beatrice Cristina de Athayde Arfelli - Secretária. Convocação e presença: dispensada, 
tendo em vista a presença da única acionista, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). A acionista considera sanada a falta de publicação 
dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do parágrafo 4º de referido dispositivo legal, com 
o que se cumpriram as formalidades para a realização desta Assembleia. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) o 
aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de recursos provenientes de adiantamentos 
para futuras aumentos de capital - AFAC. (ii) a parcial integralização das novas ações subscritas; (iii) a alteração 
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, referente ao valor do capital social da Companhia; (iv) a renúncia 
ao cargo de Diretor sem designação específi ca do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies; e (v) a alteração e 
consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar as deliberações desta Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”). Deliberações tomadas por unanimidade: (i) aprovar o aumento do capital social da 
Companhia, atualmente de R$ 94.230.000,00 (noventa e quatro milhões e duzentos e trinta mil reais), dividido em 
94.230.000,00 (noventa e quatro milhões e duzentas e trinta mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal 
para R$ 119.515.450,00 (cento e dezenove milhões e quinhentos e quinze mil e quatrocentos e cinquenta reais), 
dividido em 119.515.450 (cento e dezenove milhões e quinhentas e quinze mil e quatrocentas e cinquenta) ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal; um aumento, portanto, no valor de R$ 25.285.450,00 (vinte e cinco 
milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais), mediante a emissão de 25.285.450 
(vinte e cinco milhões e duzentas e oitenta e cinco mil e quatrocentas e cinquenta) novas ações ordinárias, nomi-
nativas, sem valor nominal, em tudo iguais às atualmente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) 
por ação. As ações ora emitidas serão integralizadas em moeda corrente nacional até 31 de dezembro de 2018, 
pela única acionista da Companhia, nos termos do boletim de subscrição que integra esta ata como “Anexo I”; 
(ii) As 25.285.450 (vinte e cinco milhões e duzentas e oitenta e cinco mil e quatrocentas e cinquenta) ações 
ordinárias ora subscritas pela Hidrovias do Brasil - Holding Norte S.A. (“HBHN”) são, neste ato, parcialmente 
integralizadas, mediante a capitalização de créditos decorrentes de capitalização de recursos provenientes de 
adiantamentos para futuros aumentos de capital - AFAC, realizado pela HBHN em favor da Companhia, entre 31 
de outubro de 2016 e 26 de dezembro de 2016, no valor total de R$ 22.010.450,00 (vinte e dois milhões e dez mil 
e quatrocentos e cinquenta reais), correspondente a 22.010.450 (vinte e dois milhões e dez mil e quatrocentos 
e cinquenta reais) ações; (iii) em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do artigo 4º do Estatuto 
Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social subscrito 
é de R$ 119.515.450,00 (cento e dezenove milhões e quinhentos e quinze mil e quatrocentos e cinquenta reais), 
dividido em 119.515.450 (cento e dezenove milhões e quinhentas e quinze mil e quatrocentas e cinquenta) ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” (iv) aceitar a renúncia ao cargo de Diretor sem designação específi ca 
do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 50.020.682-02 SSP/PC/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.374.400-00, eleito na 7ª Alteração do Contrato 
Social de 04 de setembro de 2015, cuja carta de renúncia segue anexa a esta ata “Anexo II”. (v) em decorrência 
das deliberações acima, aprovar a alteração e consolidação, para todos os fi ns, do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a viger conforme constante no “Anexo III” desta ata, nos termos em que foi alterado, discutido e 
aprovado nesta Assembleia Geral Extraordinária. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os 
atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada. Encerramento e lavratura da ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na 
forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente: René Pinto da Silva; Secretária: Beatrice Cristina 
de Athayde Arfelli. Acionista: Hidrovias do Brasil - Holding Norte S.A., p. René Pinto da Silva e Rogério da Silva 
Lima. A presente ata é cópia fi el da lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de dezembro de 2016. Mesa: René 
Pinto da Silva - Presidente; Beatrice Cristina de Athayde Arfelli - Secretária. Acionista: Hidrovias do Brasil 
- Holding Norte S.A. René Pinto da Silva - Diretor; Mauro Pini França - Diretor. JUCESP nº 52.370/17-3 em 
27/1/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Hidrovias do Brasil - Navegação Norte S.A.

Data, Horário e Local: 15/02/2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, 
na Avenida Nove de Julho, 5229 – 4º. andar, CEP 01407-200. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello 
Branco; Secretário: Andre Franco Sales. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia 
face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do 
Dia: deliberar sobre o aumento de capital da sociedade HIGHLINE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
(“Sociedade”). Deliberações tomadas por unanimidade: os membros do Conselho de Administração, 
após análise e discussão da matéria proposta deliberaram por unanimidade autorizar a Diretoria da 
Companhia a realizar aumentos sucessivos ao capital social da Sociedade até o limite total de capital 
de R$ 10.000.000,00, podendo a Diretoria adotar todas as medidas para a efetivação dos referidos 
aumentos. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, declarou encer-
rados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Local e data: São Paulo, SP, 15 de feve-
reiro de 2017. Mesa: Presidente - Sr. Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretário - Sr. Andre Franco 
Sales. Conselheiros presentes: Otavio Lopes Castello Branco; Andre Franco Sales e Felipe Andrade 

Mesa: Andre Franco Sales – Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 182.493/17-9 em 19/04/2017. Flávia R. Britto – Secretária Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 15/02/2017

Highline do Brasil Infraestrutura de 
Telecomunicações S.A.

CNPJ n o 15.215.988/0001-83 | NIRE n o 35.3.00434935

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº:0021828-73.2010.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exeqüente: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Diretos Creditórios não
Padronizado. Executado: Drucker Gallas Engenharia e Construções Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0021828-73.2010.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sergio David
Drucker, CPF 008.407.188-53, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Diretos Creditórios não Padronizado, alegando em síntese:
Execução da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro (Giropré DS Parcelas Iguais/flex doc. Anexo sob
nº 29728703-9, em 26/06/2009) no valor de R$ 227.099,19. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 227.099,19,
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis.
1- Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade (art.827, § 1º, do CPC). 2- No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a)
executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos
termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do
CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC).. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro
de 2017.

                    JORNAL “ O DIA ”     25 e 26 / 04 / 2017

25 e 26/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009104-68.2015.8.26.0003. A MMª Juíza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Lidia Regina Rodrigues
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Moda Liberada Ltda, Avenida Santa Catarina, 1020, sala
08, Vila Mascote, São Paulo-SP, CNPJ 04.019.166/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Fiação Alpina Ltda, objetivando o recebimento de R$ 26.735,43 (Junho/2015),
valor representado por 12 Duplicatas Mercantis por Indicações. Estando a executada em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da
dívida atualizada ou, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, embargue a execução. Em caso de
pagamento integral da dívida os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao
mês. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0138085-51.2009.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto
Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Martins & Nunes Calçados Ltda. Me.,
CNPJ 07.086.696/0001-60, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Externato Santa Terezinha,
objetivando o recebimento de R$ 2.489,95 (setembro/2009), representados pelos cheques nº 850212 a 850216,
no valor de R$ 407,50 cada, e sacados contra o Banco do Brasil . 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento
da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2017. 26 e 27/04
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Guidara Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 23.481.484/0001-33

1. Contexto operacional: A Guidara Empreendimentos Imobiliários S.A., 
é uma holding com sede em São Paulo-SP, à Rua Henrique Schaumann, 
270/278, Sobreloja, Sala Guidara, Bairro Pinheiros, CEP 05413-010 
e inscrita no CNPJ/MF 23.481.484/0001-33 e tem como objeto social 
à compra, venda e locação de bens próprios, móveis ou imóveis, a 
participação em empreendimentos imobiliários e a participação no capital 
de outras sociedades.
2. Aspectos societários: A sociedade foi constituída inicialmente como 
Guidara Nordeste Participações Ltda. tendo como objeto social à Locação de 
Aeronaves sem Tripulação, desempenhando suas atividades operacionais 
até meados de setembro de 2015.
A sede social foi transferida da cidade de Maracanaú/CE para a cidade 
de São Paulo-SP, conforme 7ª Alteração Contratual registrada na Junta 
Comercial do Estado do Ceará (“JUCEC”) em 17 de dezembro de 2015, e 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 15 
de janeiro de 2016.
A sociedade foi transformada em sociedade anônima de capital fechado, 
passando a denominar-se Guidara Empreendimentos Imobiliários S.A., 
conforme Ata de Reunião de Sócios realizada em 30 de dezembro de 2015, 
registrada na JUCESP em 29 de fevereiro de 2016.
3. Reestruturações societárias: Conforme a 5ª Alteração Contratual 
da Guidara Nordeste Participações Ltda., datada de 12 de dezembro de 
2014, a Justifi cação de Incorporação Total e o Protocolo de Incorporação 
Total datados de 10 de dezembro de 2014, todos registrados na JUCEC 
em 02 de outubro de 2015, houve a incorporação das sociedades Guidara 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Guidara Participações Ltda., com 
intuito de tornar ainda mais efi cientes, e menos custosas suas operações, 
nos termos do inciso I do artigo 225 da Lei nº 6.404/76.
Alterações signifi cativas: As variações patrimoniais da Guidara 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Guidara Participações Ltda. foram 
consideradas, para fi ns da incorporação, pelos seus valores contábeis, os 
quais foram apurados com base em laudo de avaliação, tendo por referência 
os Balanços de 30 de novembro de 2014.
Conforme estudos preliminares realizados pelas administrações das 
Partes, o valor de R$ 4.358.091,91 referentes ao acervo de Guidara 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., e R$ 2.967.275,29 referente ao acervo 
de Guidara Participações Ltda., totalizando o montante de R$ 7.325.367,20, 
foi vertido ao capital da Companhia por força de incorporação.
Em virtude da incorporação, o capital social foi aumentado, passando 
de R$ 8.093.208,00 para R$ 15.418.575,20, mediante a criação e novas 
quotas sociais, as quais foram atribuídas ao único sócio das sociedades 
incorporadas.
Na 8ª Alteração Contratual, registrada na JUCESP em 10 de fevereiro de 
2016, foi aprovado o aumento de capital social de R$ 15.418.575,20 para 
R$ 43.675.398,91, dividido em 4.367.539.891 quotas no valor nominal de 
R$ 0,01 cada uma.
Conforme Ata de Reunião dos Sócios realizada em 30 de dezembro de 
2015, foi aprovado:
Transformação da sociedade empresária do tipo limitada Guidara Nordeste 
Participações Ltda., em sociedade empresária do tipo anônima de capital 
fechado, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil e da Lei 
nº 6.404/76;
Transformação das 4.367.539.891 quotas em 4.367.539.891 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais foram atribuídas aos 
sócios nas respectivas participações sociais;
• Alteração da denominação social, para Guidara Empreendimentos 

Imobiliários S.A.
• Alteração do objeto social para: compra, venda e locação de bens próprios, 

móveis ou imóveis; a participação em empreendimentos imobiliários; e a 
participação no capital de outras sociedades.

4. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas 
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis descritas no 
pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC - Contabilidade para Sociedades Anônimas (Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC TG 26).
Conforme facultado pela Resolução nº 1.162/09, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, a Companhia decidiu por não apresentar a 
demonstração do valor adicionado.
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos fi nanceiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos.
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes:
4.1) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos 
nas demonstrações contábeis são mensurados utilizando-se a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda 
funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de 
apresentação.
4.2) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes em conta 
corrente bancária e aplicações fi nanceiras. Não há saldos de caixa.
4.3) Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando 
aplicáveis, dos encargos e variações monetárias incorridos até as datas de 
encerramento dos exercícios.

4.4) Reconhecimento das receitas: A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 
de locação de imóveis no curso normal das atividades da Companhia. A 
receita é apresentada pelo valor líquido dos impostos, das devoluções, dos 
descontos comerciais e dos abatimentos.
As receitas de vendas/serviços são reconhecidas quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas:
• A Companhia transferiu ao comprador os riscos e benefícios signifi cativos 

relacionados à propriedade dos produtos.
• A Companhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos 

serviços vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem 
controle sobre tais produtos.

• O valor da receita pode ser mensurado com confi abilidade.
• É provável que os benefícios econômicos associados à transação fl uirão 

para a Companhia.
• Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação 

podem ser mensurados com confi abilidade.
4.5) Estimativas contábeis: Na aplicação das práticas contábeis da 
Companhia descritas anteriormente, a Administração deve fazer julgamentos 
e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos 
que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as 
respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros 
fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir destas 
estimativas.
4.6) Instrumentos fi nanceiros: Inicialmente registrados a seu valor justo 
acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição 
ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos fi nanceiros classifi cados 
como mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando tais custos 
são diretamente registrados no resultado do exercício.
Sua mensuração subsequente, quando aplicável, ocorre no fi m de cada 
exercício de encerramento das demonstrações fi nanceiras, de acordo com a 
classifi cação dos instrumentos fi nanceiros, sendo estes denominados como 
básicos ou outros instrumentos e transações fi nanceiras mais complexas.
4.7) Aprovação das demonstrações contábeis: As Demonstrações 
contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Diretoria em 
31 de março de 2017.
5. Caixa e equivalentes de caixa
 2016 2015    
 Banco Fibra 8.844 4.876
Banco Bradesco 2.376 844
CDB Banco Fibra 112.000 -    
 123.220 5.720    
6. Partes relacionadas: O saldo de R$ 345.000,00 com partes relacionadas 
no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015 referem-se a mútuos 
efetuados pelo acionista Ricardo Steinbruch sem prazo de vencimento.
7. Investimentos
 2016 2015    
Ações Banco Bradesco S.A. 600.996 363.235
Ações Banco Itaú S.A. 647.144 457.616    
 1.248.140 820.851    
8. Imobilizado
 2016 2015    
Descrição da Conta Custo Líquido     
Fazenda Santa Margarida - Matrícula 
 nº 1.482 - 3º Cartório de Registro 
 de Imóveis - Campinas 3.045.895 3.045.146
Fazenda Santa Margarida - 
 Matrícula nº 131.471 - 3º Cartório de 
 Registro de Imóveis - Campinas 3.168.593 3.167.815
Fazenda Santa Margarida - Matrícula 
 nº 131.472 - 3º Cartório de Registro 
 de Imóveis - Campinas 360.102 360.014
Fazenda Santa Margarida - Matrícula 
 nº 131.473 - 3º Cartório de Registro 
 de Imóveis - Campinas 1.112.388 1.112.114
Fazenda Santa Margarida - Matrícula 
 nº 131.474 - 3º Cartório de Registro 
 de Imóveis - Campinas 2.367.601 2.367.019
Fazenda Santa Margarida - Matrícula 
 nº 131.475 - 3º Cartório de Registro 
 de Imóveis - Campinas 936.310 936.080
Imóvel Rua Yucatã - Matrícula 
 nº 61.382 - 13º Cartório de Registro 
 de Imóveis - SP 3.309.171 3.309.171
Imóvel Rua Venezuela - Matrícula 
 nº 65.332 - 13º Cartório de Registro 
 de Imóveis - SP 693.471 693.471
Imóvel Hortolãndia - Matrícula nº 8.345 4.250.421 4.250.421
Imóvel Hortolãndia - Matrícula nº 8.346 571.384 571.384
Sítio São Francisco - Matrícula nº 8.218 - 
 Cartório de Registro de Imóveis de 
 Nova Odessa 2.966.290 2.966.290    
Total 22.781.626 22.778.925    
9. Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2016, totalmente 
integralizado está representado por 4.367.539.891 ações, distribuídas como 
segue:

 Nota
Ativo Explicativa 2016 2015      
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 123.220 5.720
Impostos a recuperar  267.449 262.344
Outras contas a receber  - 6.283
Partes relacionadas 6 - 345.000      
Total do ativo circulante  390.669 619.347

Não Circulante
Investimentos 7 1.248.140 820.851
Imobilizado 8 22.781.626 22.778.925      
Total do ativo não circulante  24.029.766 23.599.776

      
Total do Ativo  24.420.435 24.219.123      

 Nota

Passivo Explicativa 2016 2015      
Circulante

Fornecedores  200 374
Impostos a recolher  - 480
Outras contas a pagar  - 6.283      
Total do passivo circulante  200 7.137

Patrimônio Líquido

Capital social 8 43.675.399 43.675.399
Prejuízos acumulados  (19.255.164) (19.463.413)      
Total do patrimônio líquido  24.420.235 24.211.986

Total do Passivo e do      
Patrimônio Líquido  24.420.435 24.219.123      

Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras resumidas da Companhia, referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2016. A Diretoria.

  Lucros/Prejuízos

 Capital social acumulados Total      
Saldos em 31 de dezembro de 2014 8.093.208 (16.936.893) (8.843.685)

Integralização de capital - investimentos 35.582.191 - 35.582.191
Lucro apurado na incorporação Guidara Empreendimentos - 1.046.594 1.046.594
Prejuízo apurado na incorporação Guidara Participações - (32.305) (32.305)
Ajuste de exercícios anteriores - (300) (300)
Prejuízo do exercício - (3.540.509) (3.540.509)
      
Saldos em 31 de dezembro de 2015 43.675.399 (19.463.413) 24.211.986

Lucro do exercício - 208.249 208.249
      
Saldos em 31 de dezembro de 2016 43.675.399 (19.255.164) 24.420.235      

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)

 Nota
 Explicativa 2016 2015      
Vendas de serviços  - 1.721.584
Receita de aluguéis  25.200 6.300      
Receita operacional líquida 10 25.200 1.727.884
Custo dos serviços prestados  (42.210) (4.989.959)      
Prejuízo bruto  (17.010) (3.262.075)      
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas administrativas  (70.655) (39.711)
Impostos e taxas  (183.928) (155.888)      
Prejuízo operacional antes do 
 resultado fi nanceiro  (271.593) (3.457.674)      
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras  800.126 686.830
Despesas fi nanceiras  (361.418) (620.497)
Resultado fi nanceiro total 11 438.708 66.333
Resultado com variações cambiais 12 (2.069) (504.730)
Outras receitas operacionais 13 43.203 355.562      
Lucro/(Prejuízo) do exercício  208.249 (3.540.509)      

 2016 2015      
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Prejuízo do exercício 208.249 (3.540.509)
 Ganho na participação por integralização 
  de capital - Guidara Empreendimentos - 1.046.594
 Perda na participação por integralização 
  de capital - Guidara Participações - (32.305)
Ajuste de exercícios anteriores - (301)      
 208.249 (2.526.520)
Redução (Aumento) nos ativos 
 operacionais
 Clientes - 151.092
 Despesas antecipadas - 45.162
 Partes relacionadas 345.000 (345.000)
 Impostos a recuperar (5.105) (18.884)
 Outras contas a receber 6.283 (6.283)      
 346.178 (173.914)
Aumento (Redução) nos passivos 
 operacionais
 Fornecedores (175) (140.915)
 Salários, férias e encargos sociais - (156.858)
 Impostos a recolher (480) (34.648)
 Leasing a pagar - (329.764)
 Outras contas a pagar (6.283) 3.320      
 (6.938) (658.865)      
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 operacionais 547.489 (3.359.299)      
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento
 Investimentos (427.288) 276.270
 Imobilizado (2.701) (22.778.925)      
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (429.989) (22.502.655)      
Fluxo de caixa das atividades de 
 fi nanciamento
 Integralização de capital - 35.582.191
 Empréstimos e fi nanciamentos - (9.797.121)      
Caixa líquido gerado pelas (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento - 25.785.070      
Aumento (Redução) líquida no caixa e 
 equivalentes de caixa 117.500 (76.884)      
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 5.720 82.604
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do exercício 123.220 5.720      
 117.500 (76.884)      

Demonstração do Resultado
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Valores expressos em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Valores expressos em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

 Quantidade
Acionista de ações % do capital     
Landale Business S.A. 4.367.539.891 100,00%
 4.367.539.891 100,00%    
10. Receita operacional líquida:
 2016 2015    
Receita bruta 25.200 1.903.362
Deduções:
Impostos sobre vendas - (175.478)    
Receita operacional líquida 25.200 1.727.884    
11. Resultado fi nanceiro:
 2016 2015    
Juros recebidos - 344.693
Descontos obtidos  -
Receitas com ações valor de mercado 787.936 339.256
Juros pagos e incorridos (37) (4.631)
Emolumentos  -
Corretagens  -
Rendimentos de aplicações fi nanceiras  2.881
Ganhos e perdas na venda de ações  -
Prejuízos com ações valor de mercado (360.647) (615.527)
Receitas de títulos vinculados ao mercado 5.969 -
Tarifas bancárias (734) (339)
Juros sobre capital próprio 6.221 -    
 438.708 66.333    
12. Resultado com variação cambial:
 2016 2015    
Despesa de variação nas operações de câmbio (2.433) (715.739)
Receita de Variação nas operações de câmbio 364 211.009    
 2.069 (504.730)    
13. Outras receitas operacionais:
 2016 2015    
Dividendos e rendimentos de outros 
 investimentos 43.203 355.562    
 43.203 355.562    
14. Gerenciamento de riscos e instrumentos fi nanceiros: As transações 
fi nanceiras ocorridas envolvem ativos e passivos usuais e relacionados às 
atividades econômica da Companhia, particularmente contas a pagar. Nas 
datas de encerramento dos exercícios, os saldos contábeis dos ativos e 
passivos fi nanceiros são como segue:
 2016 2015    
Ativos fi nanceiros básicos:
Caixa e equivalentes de caixa 123.220 5.720    
Total 123.220 5.720    
Passivos fi nanceiros básicos:
Fornecedores 200 375    
Total 200 375    
A Administração da Companhia considera que os instrumentos fi nanceiros 
registrados em suas demonstrações contábeis pelo seu valor contábil 
correspondem substancialmente aos montantes que seriam obtidos caso 
fossem negociados no mercado, uma vez que os saldos das rubricas 
“Caixa e equivalentes de caixa”, e “Fornecedores”, tem prazos curtos de 
vencimento.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

Diretoria

Ricardo Steinbruch - Sócio
Joaquim Alcides de Oliveira - Contador - CRC 1 SP 159322/O-0

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071707-76.2010.8.26.0002
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
Paulo Ricardo Dutra Silveira, CPF 350.496.850-87, que a Ação de Procedimento Comum
requerida por Condomínio Edifício Arembepe, CNP (01.579.784/0001-17) foi julgada
procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 229.073,50 (10/2016). Estando o réu
em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser
acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º
do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução, podendo, no prazo
de 15 dias oferecer 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 16 de março
de 2017.           B. 25 e 26/04

Edital de Citação – prazo de 20 dias – processo nº 1124788-41.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ªª Vara Cível  do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo
Cesar Fernandes Marinho, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Abdullam Jibahi, CPF
215.033.608-19, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança, Rito Ordinario, por parte de
Portoseg S/A Crédito, Investimento e Financiamento requerendo em síntese o pagamento
do débito de R$ 85.372,00, oriundo do inadimplemento com relação a os Cartões:  Visa
Hibrido Platinum nº 4152.7501.7686.9004, e Mastecard Hibrido Platinium nª
5329.3000.2874.5001, acrescido de despesas judiciais e honorários advocatícios
.Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a  sua citação, por
edital, para os fins e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revél, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.               26 e 27/04.

Edital de Citação – prazo: 20 dias – proc. nº 0011700-18.2010.8.26.0003. O(A) Dr(a).
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional – III – Jabaquara, Estado de São
Paulo. Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, et. Faz Saber a(o)  Natali Freire,
RG 41.143.785-9 e CPF/MF 307.523.828-70, que Instituto Educacional Seminário
Paulopolitano, lhe ajuizou ação de Cobrança, no valor de R$ 2.651,83,(abril/2010), relativa
ao contrato de prestação de serviços educacionais, conforme documentos anexos aos
autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada ação, a
ré será considerada  revél, ocasião em que será nomeado curador especial. Será o edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 26 e 27/04.

Edital de Citação – Prazo de 20 dias – Processo 0014072-21.2002.8.26.0002. 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 Luciano
Paulino da Silva, CPF 094.654.958-32, que lhe foi proposta Cumprimento de Sentença, por
parte de Fundação São Paulo, CNPJ 60.990.751/0001-24, a fim de compelir o executado
a cumprir a r.Sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 2.433,82. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital,
para que no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue
o pagamento de débito atualizado nos termos da r.Sentença, sob pena de multa de 10%
(art.523 § 1º NCPC), ou apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.  26 e 27/04.

Citação - Prazo 30 dias Processo 0019399-52.2013.8.26.0004. O Dr. Júlio Cesar Silva de
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa. Faz Saber
a Janille da Fonseca Tinoco Souza, CPF 065.116.334-03, que o Condomínio Arvoredo,
ajuizou uma ação de cobrança com Procedimento Sumário, convertido em Comum,
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 2.409,11 (09/2013), corrigidos e acrescido
de encargos legais, referente às despesas condominiais do apartamento nº 94 do Edifício
Manacá, torre B, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do presente
processo, custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de janeiro 2017.

 B. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016796-89.2016.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juvenal Rocha
Pereira, RG nº 22.369.005-3, CPF 405.682.788-52, que a Ação de Procedimento Comum
requerida por Lexus Consultoria Imobiliaria Ltda, foi julgada procedente, condenando o
réu ao pagamento de R$ 3.799,52 (08/2016). Estando o réu em lugar ignorado, expediu-
se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra ou
apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual
de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado
bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

B. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N. 1012165-88.2016.8.26.0006.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado
de São Paulo, Dra. Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Hanae Okazaki e Okazaki Noburu, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Espólio de Iracy Silva da Cruz e José Alves da Cruz, representados
pela herdeira Érica Paula da Silva da Cruz, objetivando que os réus outorguem aos
requerentes a escritura definitiva de venda e compra do imóvel situado na Rua Irmã, 201,
pertencente ao 3.º Subdistrito Penha de França, São Paulo/SP, com área de 120,00m²,
contribuinte n. 059.094.0082-7, sob pena de adjudicação compulsória. Encontrando-se os
réus 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 quinze dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação,
os réus serão considerados reveis, 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 20 de fevereiro de 2017.                  B. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047299-50.2012.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Edivaldo Quirino de Oliveira ME, CNPJ 08.989.805/0001-11, na pessoa de seu
representante legal e a Edivaldo Quirino Oliveira, CPF 013.862.698-75 e Jamil Georges
Soufia, CPF 262.338.778-81, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 336.396,12 (07/2012), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário nº 4.771.756. Estando os executados em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando aos
executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente
edital, afixado e publicado.                                               B. 26 e 27/04

Citação e Intimação - Prazo 20 dias. Cumprimento de sentença (1005949-
94.2014.8.26.0002). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível
- Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a SRT Administração de Bens e Participações
Ltda, CNPJ 07.378.553/0001-21, na pessoa de seu representante legal e Paulo Gaspar
Lemos, CPF 069.923.828- 53, que a Ação de Procedimento Comum requerida por Edson
Antonio do Nascimento, foi julgada procedente, condenando os réus, BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e VENICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, ao pagamento de R$
16.566,35 (10/2015) e R$ 16.423,17(10/2015), respectivamente. Resultando infrutífera a
busca de bens da devedora VENICE pelos sistemas BACEN-JUD, INFO-JUD, foi deferido
o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, para busca de bens dos
sócios SRT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n. 07.378.553/0001-
12) e TERION ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n.
07.378.586/0001-71) e, sucessivamente, do sócio delas, PAULO GASPAR LEMOS (CPF
n. 069.923.828-53), todos qualificados no documento de fls. 54 dos autos principais. Estando
os sócios em lugar ignorado, expediu-se o presente, para, nos termos do art. 135 do
NCPC, manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias,
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 01.03.2017.      B. 26 e 27/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082535-
09.2013.8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Anderson Gomes da Silva, CNPJ 12.470.473/0001-31, na pessoa de seu
representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Itaú Unibanco S.A.,
foi dado início ao cumprimento de sentença, para cobrança de R$ 351.842,82 (agosto/
2016). Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena não o
fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art.
523, § 1º e 3º do NCPC) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento),
Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil “transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação, observando-se que “será considerado tempestivo o
ato praticado antes do termo inicial do prazo” (CPC, artigo 218, § 4º). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 06 de
abril de 2017.                                                                                                  B. 26 e 27/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4002820-
95.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr. Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TODOLOCO
MODAS LTDA, CNPJ 08.819.850/0001-28, na pessoa de seu representante legal e à
ABDUL RAHIM DERBAS ou BERBAS, CPF 230.466.818-60 que, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, onde foi convertido
o mandado de citação em execução, para cobrança de R$ 272.816,74 (agosto/16). Estando
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o valor supra ou apresentem bens à penhora,
sob pena de, não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10% do montante da
condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia
da execução podendo, no prazo de 15 dias, oferecer 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 27 de janeiro de 2017.                                                     B. 26 e 27/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004629-21.2017.8.26.0002 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 William Alves da Mata CPF 215.488.838-08 e Kátia Aparecida Alves Cardoso CPF 177.488.078-41, que Adair da 
Silva Oliveira requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$41.034,00(fev/17) referente a falta de 
pagamento de aluguéis. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2017.     [25,26] 

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1011960-27.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Pedro Isaías da Silva (CPF. 001.478.928-05) e Josias
Isaías dos Santos da Silva (CPF. 397.075.428-37), que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de Cobrança, pelo Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 163.768,55 (maio de 2014), referente ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa
Flex n° 126.707.354. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada
a ação, os requeridos 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.

                       JORNAL “ O DIA ”     25 e 26 / 04 / 2017

25 e 26/04

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1012223-13.2015.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a J. G. de Lima Utilidades ME (CNPJ. 15.401.808/0001-58) e José
Gomes de Lima (CPF. 750.605.314-49), que Itaú Unibanco S/A (CNPJ. 60.701.190/0001-04) lhes ajuizou ação Monitória, para
cobrança da quantia de R$ 141.801,42 (novembro de 2015), decorrente do saldo devedor na conta corrente n° 30777-3, agência
1663, do banco ora autor. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a
5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 23/03/2017.

                          JORNAL “ O DIA ”    25 e 26 / 04 / 2017

25 e 26/04

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016. A Diretoria
Balanço Patrimonial Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)

BRC VII Cidade Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 07.241.661/0001-58

Relatório da Diretoria

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 1.636 3.856
Caixa e equivalentes de caixa 571 1.413
Tributos a recuperar 1.065 2.443

Não Circulante 414.074 422.439
Tributos a recuperar 18.169 13.969
Propriedade para investimento 395.905 408.470

Total do ativo 415.710 426.295

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 82.877 75.087
Fornecedores 49 48
Impostos e contribuições 11.802 9.452
Adiantamento de clientes 3.767 3.348
Cessão de créditos imobiliários 66.794 62.239
Dividendos a pagar 465 -

Não circulante 244.910 264.559
Cessão de créditos imobiliários 244.910 264.559

Patrimônio líquido 87.923 86.649
Capital social 86.529 103.873
Prejuízos acumulados - (17.224)
Reserva de lucros 1.394 -

Total do passivo e patrimônio líquido 415.710 426.295

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Receitas 31/12/2016 31/12/2015
Receita com aluguel 68.819 62.219
(-) Impostos (5.042) (4.431)

(-) Custo com ocupação (12.565) (12.565)
Receita líquida 51.212 45.223

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (451) (166)
Despesas tributárias (83) (2)

Lucro operacional antes do
resultado financeiro 50.678 45.055

Resultado financeiro
Despesas financeiras (48.080) (58.827)
Receitas financeiras 1.826 1.107

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social 4.424 (12.665)

Imposto de renda e contribuição social (2.565) (2.565)

Lucro ou (prejuízo) líquido do período 1.859 (15.230)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2016 e 31/12/2015 - (Em milhares de reais)
Capital social Reseva Legal/lucros Lucros ou prejuízos acumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 103.873 - (1.994) 101.879
Prejuízo do exercício - - (15.230) (15.230)
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 103.873 - (17.224) 86.649
Redução de capital (120) - - (120)
Absorção de prejuizo (17.224) - 17.224 -
Lucro do exercício - - 1.859 1.859
Destinação de lucro: -
Dividendos - - (465) (465)
Reserva de lucro - 1.394 (1.394) -

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 86.529 1.394 - 87.923

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das

Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

BRC VII Cidade Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda

Jorge Carlos Nuñez - CPF: 212.805.468-08

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC: 1SP 253163/O-7

KAUFFMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 05.420.056/0001-19

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais demonstrações fi nanceiras, concernentes aos exercícios de 31/12/2016 e 2015. 
Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares que porventura possam desejar. São Paulo, 31 de Março de 2017.

RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES    CONTÁBEIS    ENCERRADAS  EM  31/12/2016 E 31/12/2015 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2016 E 2015

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31/12/2016 E 2015

NOTAS EXPLICATIVAS

 Paulo Kauffmann -Diretor  Rodrigo da Silva - CT-CRC 1SP 253.665/O-9
 CPF: 104.979.068-56 CPF: 297.703.338-67

1- Contexto Operacional - A Companhia tem por objeto a administração de bens próprios, a realização de 
empreendimentos no setor imobiliário, e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou Cotista. 
2- Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas: As 
demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, conforme NBC TG 1.000. As demonstrações 
fi nanceiras foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 

A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações. 3- Capital 
Social - O Capital Social está representado por 2.813.388 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. 

4- Investimentos - 4.1 – Os investimentos estão representados por participações societárias nas Empresas: 

CONSTRUTORA KAUFFMANN LTDA, com 99,99% e KAUFFMANN CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, com 

99,99%.  5- Contrato de Mutuo - Representam os valores de empréstimos por conta de mutuo com pessoas ligadas.

* * * A T I V O *** 31/12/2016 31/12/2015
 * * * CIRCULANTE * * * 
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 901,00 901,00
 TOTAL DO CIRCULANTE 901,00  901,00
 * * * NÃO CIRCULANTE ** *
 PERMANENTE
 INVESTIMENTO 31.969.939,84 32.723.890,14
 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 31.969.939,84 32.723.890,14
 TOTAL DO ATIVO 31.970.840,84 32.724.791,14

* * * P A S S I V O *** 31/12/2016 31/12/2015
 * * * CIRCULANTE * * * 
 ADIANTAMENTO 7.315,71 7.315,71
 CONTRATO DE MUTUO 115,00 115,00
 TOTAL DO CIRCULANTE 7.430,71 7.430,71
 * * * PATRIMÔNIO LIQUIDO * * *
 CAPITAL SOCIAL 2.813.388,00 2.813.388,00
 RESERVA LEGAL 462.454,80 462.454,80
 LUCROS ACUMULADOS 28.687.567,33 29.441.517,63
 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 31.963.410,13 32.717.360,43
 TOTAL DO PASSIVO 31.970.840,84 32.724.791,14

31/12/2016 31/12/2015
 Despesas e Receitas Operacionais
 Resultado da Equivalência Patrimonial 8.404.641,94
 Lucro Liquido do Exercício 8.404.641,94
 Lucro Por Mil Ações 2.987,79

DESCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL LUCROS ACUMULADOS PATRIMÔNIO LIQUIDO
Saldo em 31 Dezembro 2015 2.813.388,00  462.454,80 29.441.517,63 32.717.360,43
Distribuição de Lucro   -753.950,30 -753.950,30
Saldo em 31 Dezembro 2016 2.813.388,00 462.454,80 28.687.567,33 31.963.410,13

2016 2015
 Das Atividades Operacionais 
 Lucro Líquido do Exercício 8.404.641,94
 Acrescimo de Investimento 753.950,30 -5.767.323,10
 Distribuição de Lucros - 753.950,30 -2.637.318,84
 Aumento Liquido de Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 No Início do Exercício 901,00 901,00
 No Fim do Exercício 901,00 901,00
 Aumento Liquido de Caixa 
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ( Em milhares de reais)

Ativo 2016 2015

Circulante

Disponibilidades  3   - 

Não circulante

Conta corrente - NG Metalurgica S.A.  57   62 

Investimentos  71.253   73.122 

  71.310   73.184 

  71.313   73.184 

 
31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Receita operacional bruta: 2016 2015
Resultado de equivalência patrimonial  (1.869)  2.525 

(Despesas) receitas operacionais:
Administrativas e gerais  (14)  - 
Financeiras liquidas  (1)  - 

  (15)  - 
(Prejuizo) Lucro líquido do exercício  (1.884)  2.525 

Demonstração de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2016 2015
(Prejuizo) Lucro Liquido do Exercicio   (1.884)  2.525 
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponi-
bilidades geradas pelas atividades operacionais: 
Resultado da equivalência patrimonial   1.869   (2.525)

Variações nos ativos e passivos 
Aumento (redução) em contas correntes   18   64 

Caixa liquido proveniente das operações   3   64 
Atividades de investimentos: Dividendos recebidos   -   62 
Disponibilidades geradas (aplicadas) 
nas atividades de investimentos   -   62 

Dvidendos Propostos   -   (126)
Disponibilidades geradas pelas atividades 

Aumento liquido nas disponibilidades  3  -
Disponibilidades em 31 de dezembro   3  -

 A DIRETORIA 
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Passivo 2016 2015
Não circulante
Conta-corrente acionistas  139   126 

  139   126 
Patrimônio líquido
Capital social  45.620   45.620 
Reservas de lucros  20.491   22.126 
Reserva de reavaliação  5.063   5.312 

  71.174   73.058 
  71.313   73.184 

LENDINARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 23.073.340/0001-48
Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

 Reserva de Lucros
 Capital Reserva Retenção de Reservas de Lucros
Constituição da Sociedade em 30 de Junho de 2015 mediante Social Legal Lucros Reavaliação acumulados Total
a cisão parcial de NG Participações S.A.  45.620   554  -  5.557   18.928   70.659 

Realização da reserva de reavaliação - - -  (245)  245   - 
Lucro líquido do exercício - - - -  2.525   2.525 
Destinação do Lucro liquido do exercício: Reserva legal -  126  - -  (126)  - 
Dividendos propostos - - - -  (126)  (126)
Retenção de Lucros - -  21.446  -  (21.446)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2015  45.620   680   21.446   5.312   -   73.058 
Realização da reserva de reavaliação - - -  (249)  249   - 
Prejuizo líquido do exercício - - - -  (1.884)  (1.884)
Destinação resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - -  (1.635) -  1.635   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2016  45.620   680   19.811   5.063   (0)  71.174

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016. A Diretoria
Balanço Patrimonial Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)

REC Sucupira PDC Empreendimentos S.A.
CNPJ 23.851.796/0001-91

Relatório da Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das

Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 116 1

Caixa e equivalentes de caixa 110 1

Impostos a recuperar 6 -

Não Circulante 380.766 -

Propriedade para investimento 380.766 -

Total do ativo 380.882 1

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 2.627 -

Fornecedores 2.621 -

Impostos e contribuições 6 -

Patrimônio líquido 369.165 1

Capital social 375.868 1

Prejuízos acumulados (6.703) -

Adiantamentos para futuro aumento de capital 9.090 -

378.255 1

Total do passivo e patrimônio líquido 380.882 1

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)

31/12/2016 31/12/2015
Receita líquida 14 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (2.738) -
Despesas tributárias (3.986) -

Lucro ou (prejuízo) operacional
antes do resultado financeiro (6.710) -

Resultado financeiro
Receitas financeiras 13 -
Despesas financeiras (6) -

Lucro ou (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social (6.703) -
Imposto de renda e contribuição social - -

Prejuízo líquido do período (6.703) -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2016 e 31/12/2015 - (Em milhares de reais)

Capital Lucros ou (prejuízos) Adiantamento para futuro

social   acumulados Subtotal  aumento de capital Total

Constituição em 02 de Dezembro de 2015 - - - - -

Integralização de capital 1 - 1 - 1

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 1 - 1 - 1

Lucros ou (prejuízos) acumulados - (6.703) (6.703) - (6.703)

Aumento de capital 375.867 - 375.867 (11.470) 364.397

Adiantamentos para futuro aumento de capital - - - 20.560 20.560

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 375.868 (6.703) 369.165 9.090 378.255

REC Sucupira PDC Empreendimentos S.A.

Angel David Ariaz - CPF: 228.295.328-21

Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC: 1SP 253163/O-7

REC Pouso Alegre S.A.
CNPJ 13.099.762/0001-39

Relatório da Diretoria

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2016. A Diretoria

Ativo Nota explicativa 2016 2015
Circulante 2.535 2.657
Caixa e equivalentes de caixa 4 720 403
Aluguéis a receber 5 1.636 2.081
Impostos a recuperar 43 55
Outros créditos - 136 118

Não circulante 91.545 93.959
Contas a receber 5 - 56
Intangível - 9 9
Propriedades para investimentos 6 91.081 93.367
Imobilizado 7 455 527

Total do ativo 94.080 96.616

Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 2016 2015
Circulante 8.785 4.444
Fornecedores 8 219 325
Impostos e contribuições 10.a 137 215
Adiantamento de clientes - 2 69
Receitas diferidas 11 377 432
Mutuo 12 509 760
Cessão de créditos imobiliários 9 7.541 2.643

Não circulante 41.346 42.840
Receitas diferidas 11 715 1.356
Impostos e contribuições com
recolhimento diferido 10.b 1.670 1.225

Cessão de créditos imobiliários 9 38.961 40.259
Patrimônio líquido 40.359 49.312
Capital social 13 68.327 68.307
Prejuízos acumulados - (27.968) (18.995)
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.b 3.590 20

Total do patrimônio líquido e
recursos capitalizáveis 43.949 49.332

Total do passivo e patrimônio líquido 94.080 96.616

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Nota Capital Prejuízos Adiantamento para futuro

explicativa social acumulados Subtotal aumento de capital Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 67.312 (10.751) 56.561 995 57.556
Integralização no capital social 995 - 995 (995) -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - 20 20
Prejuízo do exercício - (8.244) (8.244) - (8.244)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 68.307 (18.995) 49.312 20 49.332
Integralização no capital social 13.a 20 - 20 (20) -
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.b - - - 3.590 3.590
Prejuízo do exercício - (8.973) (8.973) - (8.973)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 68.327 (27.968) 40.359 3.590 43.949

Nota explicativa 2016 2015
Receitas com aluguéis, líquidas 14 7.227 7.222
Custos de aluguéis e serviços 15 (7.019) (6.193)
Lucro bruto 208 1.029
Despesas operacionais:
Despesas gerais e administrativas 16 (458) (633)
Despesas comerciais 17 (1.400) (1.121)
Tributárias - (70) (54)
Outras receitas (despesas) 19 141 386

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Nota explicativa 2016 2015
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (1.579) (393)
Resultado financeiro 18
Receitas financeiras 38 58
Despesas financeiras (6.982) (7.414)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social (8.523) (7.749)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20 (450) (495)

Prejuízo dos exercícios (8.973) (8.244)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

2016 2015
Prejuízo dos exercícios (8.973) (8.244)
Outros resultados abrangentes,
líquidos dos efeitos tributários - -

Total dos resultados abrangentes do exercício (8.973) (8.244)
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios

findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (8.523) (7.749)

Ajustes de receitas e despesas que não afetam
o caixa e equivalente de caixa:
Atualização monetária e juros sobre empréstimos 4.469 6.591
Depreciação do imobilizado 72 68
Depreciação da propriedade para investimentos 2.317 2.316
Provisão para devedores duvidosos 1.062 895

(Redução) aumento nos ativos operacionais:
Aluguéis a receber (501) (1.057)
Tributos a recuperar 12 (18)
Outros créditos (18) (8)
Adiantamentos (67) (241)
Fornecedores (106) (65)
Juros pagos (2.381) (2.381)
Impostos e contribuições (78) 57
Receitas diferidas (696) 29
Impostos e contribuições com recolhimento diferido 445 -

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.991) (1.563)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições às propriedades para investimento (31) (104)
Baixa de propriedades para investimentos - 1.128
Aquisição de ativo imobilizado - (55)

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de investimento (31) 969

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.590 20
Empréstimos de mútuo (251) 760

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 3.339 780
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 317 186
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 403 217
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 720 403

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 317 186

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Jorge Carlos Nuñez - Diretor
Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7

Hercap Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ 10.822.519/0001-09-NIRE 35.300.449.274

Relatório da Diretoria aos Acionistas
Senhores Acionistas: submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das respec-
tivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria, a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer eventuais esclarecimentos. São Paulo, 26 de abril de 2017. A Diretoria.
Balanços patrimoniais encerrados em 31/12/2016 e 2015 - (Em Reais)

Passivo e Patrimônio Liquido Notas           2016           2015
Passivo circulante  1.715.469 1.768.656
Fornecedores  1.640.024 1.492.069
Obrigações tributárias  75.445 96.587
Contas a pagar  0 180.000
Patrimônio líquido  78.875.552 44.778.788
Capital social 5 1.112.284 1.112.284
(-) Capital social a integralizar 5.1 (271.695) (524.997)
Ágio na subscrição de ações 5.2 77.708.624 44.171.143
Reserva de Lucros  310.022 20.357
Reserva Legal  16.317 0
Total do passivo e patrimônio líquido  80.591.021 46.547.443

Demonstrações das mutações do patrimônio liquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
      (-)Capital Ágio na Lucros
     Capital social a  subscrição (Prejuízos) Reserva de Reserva Patrimônio
    Notas       Social integralizar    de ações acumulados        Lucros     Legal      Líquido
Saldos em 31/12/2014  1.112.284 (702.675) 20.646.185 (200.310) - - 20.855.484
Ágio na subscrição de ações 5.2 - 177.679 23.524.958 - - - 23.702.637
Resultado líquido do exercício  - - - 220.667 - - 220.667
Lucros Acumulados  - - - (20.357) 20.357 - -
Saldos em 31/12/2015  1.112.284 (524.996) 44.171.143 - 20.357 - 44.778.788
Ágio na subscrição de ações 5.2 - 253.301 33.537.481 - - - 33.790.782
Resultado líquido do exercício  - - - 305.982 - - 305.982
Lucros Acumulados  - - - (305.982) 289.665 16.317 -
Saldos em 31/12/2016  1.112.284 (271.695) 77.708.624 - 310.022 16.317 78.875.552
Demonstrações do resultado do exercício 31/12/16 e 2015-(Em Reais)
Receitas e despesas operacionais Notas      2016       2015
Despesas gerais e administrativas  (5.707) (1.244)
Despesas comerciais  (186.450) (151.184)
Despesas tributárias  (33.892) (13.110)
Despesas Financeiras  (6.774) (3.071)
Receita Financeira  602.878 433.833
Resultado antes das provisões tributárias  370.055 265.224
Imposto de renda e contribuição social 4 (64.073) (44.558)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  305.982 220.667

Demonstrações do Fluxo de Caixa do exercício em
31/12/2016 e 2015 (Indireto) - (Em Reais)

                2016           2015
Lucro líquido antes das provisões tributárias: 370.055 265.224
Das atividades operacionais
Contas a receber  5.050 16.513
Adiantamento a fornecedores  1.650.326 (1.778.330)
Outros créditos  (955.524) (2.576.865)
Fornecedores  147.955 1.017.840
Obrigações tributárias  (21.142) 77.824
Contas a pagar  (180.000) -
IR e contribuição social pagos  (64.073) (44.558)
     952.646 (3.022.353)
Das atividades de investimentos
Adições da propriedade p/ investimento  (34.399.936) (21.395.023)
Ágio na subscrição de ações  33.537.481 23.524.958
     (862.455) 2.129.935
Das atividades de financiamentos
Aumento de capital  253.302 177.679
     253.302 177.679
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  343.493 (714.739)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  68.673 783.412
No final do exercício  412.167 68.673
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  343.493 (714.739)

Mauro Piccolotto Dottori - Diretor
Milton Correa Meyer - Diretor

Antonio Barbosa Pereira - CRC n° 1SP189021/O-7

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Hercap Empreendimen-
tos Imobiliários S/A. foi constituída em 01-04-09 e tem como objetos sociais 
específicos, a locação e administração de bens imóveis próprios, compra 
e venda ou alienação, por qualquer forma, de bens imóveis próprios, reali-
zação de empreendimentos imobiliários em imóveis próprios e participação 
em outras sociedades, como sócia ou acionista. Tem sua sede e domicilio 
na Rua Afonso Sardinha, N° 95, Sala 104, Lapa, Município de São Paulo, 
Cidade de São Paulo. 2. Apresentação das demonstrações financeiras 
e principais práticas contábeis adotadas. 2.1 Base de apresentação: 
As demonstrações financeiras da Sociedade para os exercícios findos em 
31/12/2016 e de 2015 foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, com base nas disposições da Lei das Sociedades 
por Ações - Lei n° 6.404/76, com alterações dadas pelas Leis n° 11.638/07 
e 11.941/09, nos Pronunciamentos, Orientações e nas Interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas emi-
tidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Principais práticas 
contábeis adotadas: As principais práticas adotadas para a elaboração 
das Demonstrações financeiras são as seguintes: 3.1 Regime de escritu-
ração contábil: Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.2 Caixa e equivalen-

Ativo Notas           2016           2015
Ativo circulante  9.750.057 10.106.416
Caixa e equivalentes de caixa 3.2 412.167 68.673
Valores a receber  32.932 37.982
Adiantamento a fornecedores  1.880.969 3.531.295
Outros créditos  7.423.989 6.468.465
Ativo não circulante  70.840.964 36.441.028
Propriedade para Investimento 3.3 70.840.964 36.441.028
Total do ativo  80.591.021 46.547.443

tes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras representadas, substancialmente, por certificados de depósitos 
bancários e aplicações de curto prazo. 3.3 Propriedade para Investi-
mento: A propriedade esta registrada pelo custo de aquisição e encontra-
-se em fase inicial de construção. 4. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido: Conforme facultado pela legislação tributá-
ria, optou-se pelo regime de lucro real. 5. Patrimônio líquido: 5.1 Capital 
social: O capital social da Sociedade em 31/12/2016 é de R$ 1.112.284,00, 
integralizado em R$ 840.589,00 e em 2015 é de R$ 1.112.284,00, integrali-
zado em R$ 587.287,00. Em 31/12/2015 o Capital social está representado 
em 1.112.284 ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal e 
com direito a voto, sendo a data de registro em 07/10/2013 na JUCESP. O 
Capital social parcialmente integralizado em 2016 foi de R$ 253.302,00. 5.2 
Ágio na subscrição de ações: O ágio na subscrição de ações foi realizado 
conforme os percentuais definidos em estatuto social, tendo previsão para 
realização total em até 10 anos da assinatura do estatuto. 5.3 Destinações 
dos lucros: O lucro líquido terá as seguintes destinações conforme esta-
tuto social da Sociedade: O lucro líquido acumulado, deduzido a reserva 
legal foi destinado para reserva de lucros.

Geru Tecnologia e Serviços Ltda.
CNPJ 20.955.843/0001-59

Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais–R$)
Balanço Patrimonial/ Ativo       2016     2015
CIRCULANTE  2.826   1.096
Caixa e equivalentes de caixa  2.547   995
Contas a receber de clientes -  9
Outras contas a receber  208   40
Impostos a recuperar  71   52
NÃO CIRCULANTE  3.146   1.421
Depósitos e cauções  36   -
Ativo imobilizado  505   78
Ativo intangível  2.605   1.343
TOTAL DO ATIVO  5.972   2.517

Balanço Patrimonial/ Passivo       2016     2015
CIRCULANTE  437   213
Fornecedores  30   52
Impostos a recolher  36   14
Salarios e encargos sociais  220   99
Outras contas a pagar  151   48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.535   2.304
Capital Social  646   446
Reservas de capital  10.104   4.279
Prejuízos acumulados  (5.215)  (2.421)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.972   2.517
Demonstração de Resultado do Exercício       2016     2015
RECEITA OPERACIONAL  1.855   576
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (1.148)  (404)
LUCRO BRUTO  707   172
DESPESAS OPERACIONAIS (3.737)  (2.397)
Marketing  (139)  (349)
Administrativas e gerais  (3.494)  (2.030)
Outras despesas, líquidas  (104)  (18)
RESULTADO FINANCEIRO 236   153
Receitas  237   154
Despesas   (1)  (1)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  (2.794)  (2.072)

Demonstração do Resultado Abrangente        2016     2015
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  (2.794)  (2.072)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES TOTAL  (2.794)  (2.072)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
    Capital Capital a Reservas (Prejuízos)
      Social Integralizar de Capital Acumulados     Total
Saldos em 1/1/15  446   (279)  1.995   (349)  1.813
Aumento de capital –  279   2.283  –  2.563
Prejuízo do exercício – – –  (2.072)  (2.072)
Saldos em 1/1/2016  446  –  4.278   (2.421)  2.304
Aumento de capital  200  –  5.826  –  6.025
Prejuízo do exercício – – –  (2.794)  (2.794)
Saldos em 31/12/16  646  –  10.104   (5.215)  5.535

Demonstração do Fluxo de Caixa       2016     2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício  (2.794)  (2.072)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Depreciação e amortização  135   217
Resultado na venda de ativos permanentes -  1
Variações nos ativos e passivos operacionais
Aumento no contas a receber de clientes  (214)  (90)
Aumento (redução) em fornecedores  (22)  42
Aumento no contas a pagar e provisões  246   139
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (2.649)  (1.763)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado e intangíveis  (1.824)  (1.158)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (1.824)  (1.158)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital  6.025   2.563
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  6.025   2.563
Aumento (redução) nas disponibilidades  1.552   (358)
Saldo no início do exercício  995   1.355
Saldo no fim do exercício  2.547   997
Aumento (redução) nas disponibilidades  1.552   (358)

Notas Explicativas (*). 1. Contexto Operacional: A Empresa é uma socie-
dade anônima de capital fechado e tem por objeto a operação de plataforma 
de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas, que compreende: 
a) as atividades de correspondente bancário, nos termos da regulamenta-

Sandro Weinfeld Reiss 
Sócio-administrador 

Luiz Otávio Amaral Lopes 
1SP077004/O-0 - Contador

ção aplicável; b) a manutenção e gerenciamento de informações cadastrais; 
c) a compilação de informações de crédito, investimento e capacidade de 
endividamento sobre pessoas físicas e jurídicas; d) a avaliação de risco de 
crédito; e) o gerenciamento de fluxos de contratos financeiros; e f) a ela-
boração e disponibilização de cálculos, relatórios e ferramentas de gestão 

para clientes.
(*) As demonstranções financeiras completas estão disponíveis na sede 
da companhia

Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ 21.976.484/0001-89

Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais–R$)
Balanço Patrimonial/ Ativo       2016     2015
Circulante  43.054   9.129
Caixa e equivalentes de caixa  11.808   2.531
Empréstimos e recebíveis  30.945   6.035
Impostos a recuperar -  22
Outros ativos  301   541
Não circulante  22.182   8.555
Empréstimos e recebíveis  22.182   8.555
Total do ativo  65.236   17.684

Balanço Patrimonial/ Passivo       2016     2015
Circulante  37.510   4.967
Fornecedores  64   31
Debêntures  37.437   4.933
Impostos a recolher  9   3
Não circulante  27.692   12.774
Debêntures  27.692   12.774
Patrimônio líquido  34   (57)
Capital Social  300   21
Prejuízos acumulados  (266)  (78)
Total do passivo e Patrimônio líquido  65.236   17.684
Demonstração de Resultado do Exercício       2016     2015
Receita operacional  11.619   2.164
Lucro bruto  11.619   2.164
Despesas operacionais (574)  (352)
Gerais e administrativas  (574)  (352)
Resultado financeiro (11.233)  (1.890)
Receitas  488   132
Despesas   (11.721)  (2.022)
Prejuízo do exercício  (188)  (78)

Demonstração do Resultado Abrangente        2016     2015
Prejuízo do Exercício  (188)  (78)
Outros Resultados Abrangentes Total  (188)  (78)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
    Capital Social (Prejuízos) Acumulados Total
Saldo em 07/7/15  1  -  1
Aumento de capital  20  -  20
Prejuízo do exercício -  (78)  (78)
Saldos em 1/1/2016  21   (78)  (57)
Aumento de capital  279  -  279
Prejuízo do exercício -  (188)  (188)
Saldos em 31/12/16  300   (266)  34

Demonstração do Fluxo de Caixa       2016     2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício  (188)  (78)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Prêmio das debêntures  11.692   2.013
Receitas financeiras -  (132)
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) em empréstimos e recebíveis  (38.537)  (14.590)
(Aumento) redução em impostos a recuperar  22   (22)
(Aumento) redução em outros ativos  240   (541)
Aumento em fornecedores e outras contas a pagar  33   31
Aumento em impostos a recolher  6   3
Caixa aplicado nas atividades operacionais  (26.732)  (13.316)
Prêmio sobre as debêntures pagos   (5.572)  (269)
Caixa líquido aplicado atividades operacionais  (32.304)  (13.585)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas  279   21
Recursos provenientes da emissão de debêntures  51.045   16.402
Pagamento de principal de debêntures  (9.743)  (307)
Caixa líquido gerado atividades de financiamento  41.581   16.116
Aumento nas disponibilidades  9.277   2.531
Saldo no início do exercício  2.531   -
Saldo no fim do exercício  11.808   2.531
Aumento nas disponibilidades  9.277   2.531

Notas Explicativas (*). 1. Contexto Operacional: A Geru Securitizadora de 
Créditos Financeiros S.A. foi constituída em 7/7/15. A Companhia é cons-
tituída na forma de S.A. de capital fechado, domiciliada no Brasil com sua 
sede social, à Rua Harmonia, 426, Sumarezinho, SP/SP. A Companhia atua 
na aquisição e securitização de créditos financeiros; emissão e colocação, 
privada ou nos mercados financeiro e de capitais, de títulos de crédito e/ou 
valores mobiliários compatíveis com suas atividades; realização de negó-

Sandro Weinfeld Reiss - Sócio-administrador 
Luiz Otávio Amaral Lopes - 1SP077004/O-0–Contador

cios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização 
de créditos financeiros e emissões de títulos lastreados em tais créditos. 
Os contratos de prestação de serviços relativos à avaliação, cobrança e 
renegociação dos créditos representados pela Cédulas de Crédito Ban-
cário (CCB) são executados pela Geru Tecnologia e Serviços S.A. (Geru 
Tecnologia), parte relacionada da Companhia. A Geru Tecnologia é sub-
sidiária integral da Geru Holdings, LLC, parte relacionada da Companhia, 
sediada em Delaware/EUA. (*) As demonstrações financeiras completas, 

foram auditadas por auditores independentes, cujo relatório do auditor não 
contém ressalvas, estão disponíveis na sede da companhia.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000159-68.2013.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível,do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São 
Paulo,Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma 
da Lei, etc. Faz saber ao Espólio de Maria Aparecida Gianetti 
Bozzo,na pessoa da inventariante Patrícia Eliane Bozzo,que 
Solange Pereira Gomes ajuizou ação de adjudicação com-
pulsória,objetivando a outorga da escritura definitiva dos 
imóveis abaixo,à Rua Salvador Gianetti,antes Rua Marrey 
Junior,antiga Rua 15 de Novembro,da 9ªCircunscrição Imo-
biliária,nos termos da Escritura de 22/06/57 do Tabelionato 
de Guaianazes, nesta Capital/SP: uma Casa e seu terreno, 
com área de 1.366m², transcrição nº 60.976; Um terreno com 
casa assobradada em ruínas,com área de 1.305m²,transcri-
ção nº65.562; Duas casas em mau estado de conservação e 
seu terreno, com área de 1.388,62m², transcrição nº 65.564; 
Um terreno com 21,80m de frente, com área de 1.837,50m², 
transcrição nº 60.976, Escritura de 06/05/57; Um terreno com 
casa própria para armazém à Rua Salvador Gianetti 452,com 
área de 684,70m²,transcrição nº60.97;Um terreno com área de 
939,76m²,contendo um galpão comercial sob nº1192 da Rua 
Salvador Gianetti,transcrição nº17.674 do 3ºCRI/SP. Estando 
a inventariante do espólio requerido em lugar ignorado,expe-
de-se edital de citação para que em 15dias,a fluir do prazo 
supra,conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o 
edital, publicado e afixado na forma da Lei.NADA MAIS.  [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N. 
1014189-26.2015.8.26.0006. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível,do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São 
Paulo, Dra. Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na 
forma da Lei,etc. FAZ SABER a Chr Construtora e Comercial 
Limitada,CNPJ 45.002.714/0001-77,que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória 
por parte de Luciana Torres Scavassa, objetivando que seja 
julgada procedente, com a outorga da escritura definitiva do 
apartamento n.64,com 1 vaga de garagem do Edifício Mora-
da do Leste,situado na Rua Leopoldo de Freitas,213,na 12ª 
Circunscrição Imobiliária de São Paulo,no 6ºandar,descrito na 
matrícula n. 126.388-ficha 03-Livro n. 2, de 08/04/1997, com 
área privativa de 58,1910m² - área de 24,1267m² relativa à 
uma vaga de garagem, indeterminada e sujeita a sorteio, 
localizada no 1º e 2º subsolo, e área comum de 25,5842m², 
perfazendo a área total de 107,9019m², correspondendo do 
condomínio fração ideal de 1,510998%,contribuinte municipal 
n.061.044.0076-0.Encontrando-se a ré 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 
quinze dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré 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 24 de janeiro de 2017. [25,26] 

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
-

-

-

22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 22º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0162537-
85.2010.8.26.0100. O Dr. Mário Chiuvite Júnior, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a Mais Sports Eventos e Promoções Ltda (CNPJ. 04.709.816/0001-40), que Leandro Produções Visuais Ltda
lhe ajuizou ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Títulos de Crédito, cumulada com pedido de
Reparação de Danos e antecipação de tutela, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da tutela antecipada
para suspensão dos efeitos dos protestos das Duplicatas nº 003/2010, no valor de R$ 16.628,00 e nº 0004/2010,
no valor de R$ 15.599,00, expedindo ofício ao 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Capital/SP, julgando
totalmente procedente a presente ação, confirmando-se a tutela antecipada concedida, a fim de declarar a inexistência
de débito, anulando, consequentemente os referidos títulos, cancelando-se definitivamente os protestos, determinando
a baixa definitiva junto ao 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Capital/SP, condenando a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento das demais
cominações legais. Concedida a tutela antecipada para sustar os efeitos dos protestos e estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. SP, 04/04/
2017.

                         JORNAL “ O DIA ”     25 e 26 / 04 / 2017

25 e 26/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005842-47.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Antonia Sonia Abreu Julião, CPF 220.970.858-30, RG 530632238, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por José Dorival Tesser, Foi determinada a intimação do executado por edital com 
prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo 
credor, à fl. 27 de R$ 21.533,96 acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 
artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                   [25,26] 

Foros Regionais I-Santana,Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi Varas Cíveis 2ª Vara Cível Foros Regionais I Santana Varas Cíveis 
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019536-89.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Salete Corrêa Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Francisco Heleno Gaiato que Jose Petrizzo e Cristina Sumie Nakazato Petrizzo ajuizou ação de execução, para cobrança de 
R$8.368,84(atualizado até julho/2014),referente à locação do imóvel à rua Margarinos Torres 802 - loja 35, Pavimento 1. Estando 
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora 
e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 13 de fevereiro de 2017.   [25,26] 

SECRETARIA DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - FORO REGIONAL III –
JABAQUARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0108830-
13.2007.8.26.0003 - PROCEDIMENTO COMUM, no qual figura como Autor: BANCO DO BRASIL S/A,
CNPJ 00.000.000/0001-91 e Réu: RENATO DIAS DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 376.130.838-88, com
endereço em lugar incerto e não sabido, para contestar o pedido inicial constante no feito acima, sob pena de
revelia. Esclareça que, não sendo contestada ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos constantes da petição inicial. São Paulo, 02 de dezembro de 2016.     26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0701798-60.2012.8.26.0704 A MMa. Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jose Carlos Jorge Lima Buechem, CPF 634.809.137-68, RG 04.249.421
que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, objetivando
a condenação ao pagamento de R$ 56.475,30, referente aos contratos para empréstimo pessoal, propostas
número p. 339.039682-3 e p. 345.19209-0 e Contratos nº 0100672503767 e 0100440891183, firmados em 03/
07/2009 e 28/05/2010, valor esse a ser devidamente atualizado a época do pagamento, acrescidos de juros,
demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em
lugar ignorado, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, será
considerado revel, sendo-lhe 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 05 de abril de 2017.

26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007916-79.2010.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Anna Paula de Oliveira Dala Déa Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alexandra Vasconcelos
Romão, Rua Dona Gertrudes Jordao, 120, Jaragua - CEP 05181-300, São Paulo-SP, CPF 299.929.098-54,
RG 35.418.169-5, Solteira, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Colégio Canello Marques Ltda. - EPP, alegando em síntese: ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Sumário, objetivando o recebimento de R$ 3.456,53 (Junho/2010), referente ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais celebrado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados. Não sendo contestada 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 31 de março de 2017. 26 e 27/04

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0119666-69.2012.8.26.0100. O Dr. Edward Albert Lancelot
Dodd Canterbury Caterham Wickfield, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível do Fórum Central/ SP, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Berilo Comércio e Confecções Ltda EPP CNPJ: 07.379.222/0001-06 (na pessoa de seu
representante legal), que Fiação Alpina Ltda CNPJ: 49.418.890/0001-45 ajuizou Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ 121.987,33 (Fevereiro/2012), representada por Duplicatas Mercantis. Estando a requerida
em lugar ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.

26 e 27/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043123-37.2014.8.26.0100/01. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio
Boscaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Beatriz de Carvalho Ferreira (na pessoa de seu
inventariante Luiz Felipe Ferreira Oliveira CPF: 254.000.908-50), que Condomínio Edifício Imperial CNPJ:
53.819.520/0001-97 ajuizou Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, Procedimento Comum, sendo
julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 83.355,02 (Abril/2017), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o supracitado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando
será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 24 de abril de 2017. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032731-97.2010.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marta de Sousa Cruz, CPF 567.396.565-
68, que lhe foi proposta uma ação de cobrança pelo Procedimento Comum por parte de Colegio Clara Suiter
S/C Ltda, objetivando o recebimento de R$ 4.429,49 (maio/2010), referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais celebrado entre as partes, ano calendário de 2007. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2017. 26 e 27/04

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0004604-08.2017.8.26.0002. A Dra. Juliana Morais Bicudo,
Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Daniela Vanessa Ratão Barreto dos Santos CPF: 292.505.048-45, que Educação Infantil Master Kids Ltda
CNPJ: 07.373.948/0001-31, ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, sendo julgada procedente
e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 8.801,32 (Fevereiro/2017), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena não o fazendo,
ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando
será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 23 de março de 2017. 26 e 27/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027586-92.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Lizianne Marques Curto, na forma da Lei, FAZ SABER 
a(o) Faz saber a Yvone Berloffa Espinosa CPF 153.787.988-09, tendo como corréus JOSÉ ROBERTO ESPINOSA, 
FRANCISCO ESPINOSA NETO, LAERCIO PAROCHI, RICARDO ESPINOSA PAROCHI, GABRIELE APARECIDA ESPINOSA 
PAROCHI e YVANI ESPINOSA MORAES, que Contil Imóveis e Comércio Ltda. ajuizou ação sumária, convertido para o rito 
ordinário, hoje procedimento comum para cobrança de R$ 11.000,00(julho/12), referente à corretagem do Instrumento Particular 
de Compromisso de Venda e Compra do imóvel à Av. Francisco Rodrigues 660, Jaçanã, devidamente corrigidos e acrescidas 
das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para 
em 15 dias, a fluir do prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [26,27] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,expedido nos autos do processo 
digital nº1006041-45.2016.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São 
Paulo,Dr(a).Bruna Acosta Alvarez,na forma da lei,etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o DEPARTA-
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-DER/SP move uma ação de desapropriação por utilidade pública 
contra Vejim Empreendimentos, Participações e Locações de Imóveis Ltda objetivando incorporar totalmente ao seu patrimônio 
uma parte da área que compõe o terreno situado na Rodovia Fernão Dias,km 80,Bairro da Cachoeira em São Paulo/SP,descrito na 
matrícula nº203.303 do 15ºCRI/SP,declarada de utilidade pública conforme o Decreto Estadual nº57.930,datado de 30/03/2012.Contes-
tada a ação foi impugnada a oferta.Para o levantamento dos depósitos efetuados,foi determinada a expedição de edital com o prazo 
de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,nos termos e para os fins do art.34 do Decreto Lei nº3.365/41,o qual, por 
extrato,será afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,em 16 de março de 2017. 

CNPJ/MF nº 13.611.481/0001-13 - NIRE 35.300.393.406

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Dezembro de 2016

Data, horário e local: Aos 26 dias do mês de Dezembro de 2016, às 14:00 horas, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020. Mesa: René Pinto 
da Silva - Presidente, e Beatrice Cristina de Athayde Arfelli - Secretária. Convocação e presença: dispensada, 
tendo em vista a presença da única acionista, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). A acionista considera sanada a falta de publi-
cação dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do parágrafo 4º de referido dispositivo 
legal, com o que se cumpriram as formalidades para a realização desta Assembleia. Ordem do dia: deliberar 
sobre a renúncia ao cargo de Diretor sem designação específi ca do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies; 
Deliberações tomadas por unanimidade: (i) aceitar a renúncia ao cargo de Diretor sem designação especí-
fi ca do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 50.020.682-02 SSP/PC/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.374.400-00, eleito na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária de 12 de maio de 2016, cuja carta de renúncia segue anexa a esta ata “Anexo 
I”. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da de-
liberação ora aprovada. Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos 
e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no 
artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes 
assinada. Presidente: René Pinto da Silva; Secretária: Beatrice Cristina de Athayde Arfelli. Acionista: Hidro-
vias do Brasil S.A., p. René Pinto da Silva e Fabio Abreu Schettino. A presente ata é cópia fi el da lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 26 de dezembro de 2016. Mesa: René Pinto da Silva - Presidente; Beatrice Cristina 
de Athayde Arfelli - Secretária. Acionista: Hidrovias do Brasil S.A. René Pinto da Silva - Diretor; Fabio 
Abreu Schettino - Diretor. JUCESP nº 52.666/17-7 em 27/1/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Hidrovias do Brasil - Marabá S.A.


