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São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

Temer participa de reunião do
Conselho Militar de Defesa
O Conselho Militar de Defesa
reuniu-se na manhã de quinta-feira (22), no Ministério da Defesa,
com a presença do presidente Michel Temer. O encontro ocorre dias
após o presidente decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
Na reunião foram discutidos
assuntos como o orçamento das
Forças Armadas em 2018, projetos estratégicos, base industrial

Jungmann diz que
migração de
criminosos do Rio é
“plausível” e causa
preocupação
O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, disse na quintafeira (22) que a possibilidade
de migração de criminosos do
Rio de Janeiro para outros estados é “plausível” e causa
preocupação. O Rio está sob
intervenção federal na área de
segurança pública desde a última sexta-feira (16). Raul Jungmann disse ainda que, na próxima semana, o general Walter
Souza Braga Netto, nomeado
interventor na área de segurança pública do Rio de Janeiro,
deve apresentar à imprensa o
plano detalhado de ação no
estado. “Ele espera nos próximos dias apresentar. Acho que
essa semana não mais, mas
possivelmente no início da
próxima”, disse Jungmann.
Segundo Jungmann, a migração do crime ocorre onde há
maior eficácia das forças de segurança e pode se dar inclusive dentro de um mesmo estado. “É plausível [a migração do
crime organizado]. Essa migração ocorre dentro do Rio de Janeiro, dentro de Pernambuco,
dentro de Goiás. Onde você tem
uma eficácia maior das forças de
segurança, o crime em certa
medida migra. Essa é uma preocupação que temos que ter e

temos que cuidar para que ela
não se corporifique”, disse, em
entrevista a jornalistas.Na quinta-feira, o ministro da Justiça,
Torquato Jardim, se reuniu com
secretários de segurança pública de São Paulo, Espírito Santo
e Minas Gerais que são vizinhos do Rio de Janeiro. “Claro
que preocupa e claro que é importante ter a cooperação desses estados. Acredito que o futuro Ministério da Segurança
vai se debruçar sobre isso em
conjunto com esses governos”,
respondeu.
Na quinta-feira, o ministro
recebeu o presidente Michel
Temer e os comandantes das
Forças Armadas no Ministério
da Defesa para a reunião do
Conselho Militar de Defesa.
Segundo Jungmann, a intervenção na área de segurança
no Rio de Janeiro não foi discutida durante o encontro.
Um dos temas da reunião,
segundo Jungmann, foi o Orçamento de 2018, que será de
cerca de R$ 13 bilhões para investimento, após o contingenciamento. Ele informou que há
R$ 100 milhões reservados para
operações de Garantia da Lei e
da Ordem (GLO). (Agencia
Brasil)

de defesa e nova governança
para o programa espacial brasileiro, de acordo com o Ministério da Defesa. Também foi apresentado um balanço das ações
de Defesa em 2017 e perspectivas para este ano.
Essa é a primeira vez que um
presidente da República faz visita oficial ao Ministério da Defesa e participa de uma reunião
do Conselho. Geralmente, reuni-

ões com o presidente ocorrem
no Palácio do Planalto.
O Conselho Militar de Defesa faz assessoramento direto à
presidência com relação a normas gerais relacionadas à organização, preparo e emprego das
Forças Armadas. A presidência
é do ministro da Defesa, Raul
Jungmann. Participaram da reunião o ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Pre-

sidência da República, Sérgio
Etchegoyen; o Comandante do
Exército, General Eduardo Dias
Villas Boas; o Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Leal Ferreira; o Comandante da Aeronáutica, Tenente
Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz
Rossato; e o Secretário-Geral do
Ministério da Defesa, general do
Exército Joaquim Silva e Luna.
(Agencia Brasil)

Lava Jato diz que diretor do DER recebeu
propina para aumentar pedágio no Paraná
A 48ª fase da Operação da
Lava Jato, batizada de Integração, deflagrada na quinta-feira (22), tem, entre os seis presos, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná (DER/PR), Nelson Leal. As suspeitas são de
que o diretor tenha recebido
propina da concessionária Econorte, do grupo Triunfo, para
aprovar aditivos que resultaram no aumento da tarifa de
pedágio cobrada na rodovia
que constitui o chamado Anel
de Integração.
Segundo os investigadores,
Nelson Leal adquiriu “de forma oculta” um apartamento de
luxo em Balneário Camboriú, em
Santa Catarina, no valor de R$
2,5 milhões. Deste total, “aproximadamente R$ 500 mil foram
pagos em espécie ou com recursos cuja origem não foi
identificada nas contas do investigado”, informou o procurador Diogo Castor de Mattos,
do Ministério Público no Paraná. Leal teria sido beneficiado
também com o pagamento do
aluguel de um iate de luxo.
O DER é subordinado à Secretaria de Infraestrutura do
estado, que tem à frente o irmão do governador Beto Richa, José Richa Filho. Até o

fechamento desta reportagem,
a secretaria aguardava posicionamento da área jurídica para
se manifestar sobre o ocorrido.
Outro denunciado pelo Ministério Público Federal no Paraná é o assessor da Casa Civil
do estado Carlos Felisberto
Nasser, que não foi preso por
causa da idade avançada. De
acordo com a assessoria do
governo do Paraná, Nasser, que
tem cerca de 80 anos, ocupava
um cargo de terceiro escalão
em departamento que coordena ações políticas voltadas ao
relacionamento com prefeituras
e órgãos públicos.
Em entrevista coletiva, o
procurador Diogo Castor de
Mattos disse que está investigando “aditivos dos quais participam vários servidores públicos” do estado do Paraná, o
que deve expandir o caso para
outras concessionárias que
atuam no estado. Segundo o
investigador, “até o momento,
não há indicativo de que o governador Beto Richa tenha participado de forma ativa” dos
ilícitos.
Investigações feitas em novembro de 2016 pelo MP indicaram que o grupo ligado à
concessionária responsável
pelo Anel de Integração usou

operadores financeiros já investigados pela Lava Jato – no
caso, Rodrigo Tacla Duran e
Adir Assad. Os operadores auxiliavam o grupo na produção
de dinheiro em espécie ou na
operacionalização de pagamentos de propina no exterior por
intermédio de movimentação
entre contas offshores.
A Econorte depositou mais
de R$ 1 milhão em favor de Tacla Duran entre 2012 e 2014. Na
época, foi comprovado que tais
valores foram repassados sem
que qualquer tipo de serviço
tivesse sido prestado. Outras
empresas relacionadas ao Grupo Triunfo depositaram mais R$
5 milhões na conta de Rodrigo
Tacla Duran, além de R$ 26 milhões para empresas de fachada do operador financeiro Adir
Assad.
Ainda conforme o Ministério Público, dados da quebra de sigilo bancário judicialmente autorizada demonstraram que, entre 2005 e 2015,
a concessionárias recebeu
aproximadamente R$ 2,3 bilhões provenientes de tarifas
pagas pelos usuários. Deste
total, R$ 343 milhões foram repassadas a uma subsidiária em
contratos de conservação de
rodovias, que enviou R$ 110

milhões à holding do grupo, e
“pelo menos R$ 63 milhões a
empresas de fachada ou sociedades cuja prestação de serviços ou entrega de produtos
não foi comprovada, acrescentou o MP.
Segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima,
o caso envolvendo a concessão da rodovia à iniciativa privada representa um “claro indicativo de que privatizações
não necessariamente levam ao
fim da corrupção”, uma vez que
há “sérios indícios de pagamentos e desvios que chegam
a servidores públicos”.
Ele acrescentou que as
despesas apresentadas pela
Econorte geraram fraude tributaria, o que foi confirmado pelo
auditor fiscal da Receita Federal Roberto Leonel.
Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação, o governador Beto Richa informou
que já determinou “pronta instauração de processo de investigação para esclarecimento de eventuais irregularidades apontadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal”. A investigação
será conduzida pela Controladoria- Geral do Estado. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
DELLA COLETTA BlOENERGIA S.A.
CNPJ Nº 44.691.236/0001-97 - NIRE Nº 35.300.370.465
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convocados os acionistas a se reunirem em AGE em 17/03/2017, às 9:30 horas, na sede Social,
na Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, BR/351, km 1,9, Bariri/SP. Ordem do dia: (a) Eleição
dos Conselheiros indicados pelos Acionistas (3) e Conselheiros Independentes (2) para comporem
o Conselho de Administração para o biênio compreendido de 01/04/2018 a 31/03/2020. Bariri/SP,
16/02/2018. Presidente do Conselho de Administração. Pedro Donizete Della Coletta.(21, 22 e 23/02/2018)

LOGICTEL S/A - CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua da Bica, 234 Freguesia do Ó, São Paulo/SP, no dia 23.03.2018,
as 10,00 horas, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: AGO/AGE: a) exame e discussão do Balanço Patrimonial
e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 e destinação do lucro do período, em AGE
a alteração do artigo 3º Objeto Social, incluindo mais atividades; c) Outros assuntos de interesse. - consolidação dos
estatutos sociais. - encontra-se a disposição dos Srs acionistas documentos referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. aa. Geraldo Antonio de Oliveira Marques -Diretor Presidente

VIVIANI FRANCE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ 12.691.944/0001-31 - NIRE: 35.224.650.164
Extrato Reunião de Quotistas
Aos 15/02/2018, Guido Benedito Viviani, RG n°4.464.966-6-SSP/SP e CPF n° 807.459.118-20;
Via Grande Participações S/A, CNPJ n° 18.581.651/0001-22, JUCESP n° 35.300.457.374 em
25/09/2013, representada por seus Sócios: Guido Benedito Viviani e Luciane Godoi Espenchitt Viviani, RG nº 9.840.439-8-SSP/SP e CPF nº 079.110.898-84, representando a totalidade do capital social
da Viviani France Comércio de Veículos Ltda., CNPJ n° 12.691.944/0001-31, com contrato social
registrado na JUCESP sob NIRE 35.224.650.164 em 07/10/2010 e alterações posteriores, sendo a
última arquivada sob n° 288.769/16-8 em 14.07.2016. Guido Benedito Viviani - Presidente, Luciane
Godoi Espenchitt Viviani - Secretária, decidem: Reduzir o Capital Social, que se encontra excesVLYRHPUHODomRDRREMHWRVRFLDOSDVVDQGRGRVDWXDLV5SDUD5¿FDQGR
divido 50.000 quotas de R$ 1,00cada, totalmente integralizadas e assim subscritas pelos sócios:
Sócios - Quotas - Valor: Via Grande Participações S/A = 49950 = R$ 49.950,00; Guido Benedito
Viviani = 50 = R$ 50,00; Totalizando = 50.000 = R$ 50.000,00. Nada mais.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1014494-82.2016.8.26.0100. Luiz Fernando Pinto Arcuri, Juiz de Direito
da 11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Triumph Operadora de Viagens e Turismo Ltda - EPP
(CNPJ. 11.196.085/0001-41) e Jae Yeon Oh (CPF. 091.331.488-99), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 164.098,77 (fevereiro de 2016), representada pelo Instrumento Particular
de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16
de janeiro de 2018.
22 e 23/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004926-59.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MARIA VANEIDE DE OLIVEIRA, RG 28721906-9, CPF 112.843.688-40, Avenida Jose da Rocha Viana, 241, Vila
Pedra Branca, CEP 02635-090, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Condomínio Paulista Sul. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 126.122,03
- setembro/2017, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
22 e 23/02

Processo 1061024-81.2015.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO
S/A - EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº:1061024-81.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Silvia Lika Oba Me e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061024-81.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) Projeto Verão Suplementos Ltda., atual denominação de SILVIA LIKA OBA ME, CNPJ 03.636.228/000160, SILVIA LIKA OBA, Brasileiro, CPF 279.461.438-00, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente
de R$ 2.299,41. Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
DA PENHORA, por EDITAL, para que em 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereçam
impugnação, na ausência da qual, prosseguirá o presente 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 19 de fevereiro de 2018.
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EDITAL DE CITAÇÃO. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023144-77.2012.8.26.0003. A MM. Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a SARA MATTAR, RG 486495312, CPF 234.143.988-85, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Lithocenter S/A Centro de Tratamento de Cálculos Renais e Biliares, objetivando a cobrança da importância de R$ 873,43
(08/2012), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente ao cheque nº 900046
emitido pela requerida, do Banco Caixa Econômica Federal, agência 2903-7, conta corrente nº 01002935-4, devido a um tratamento
realizado em 07/08/2011. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir
o mandado no prazo acima assinalado. Fica a ré advertida de que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima
mencionado, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (artigo 523, §1º do Novo
Código de Processo Civil). Não sendo contestada a ação, a ré 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 15 de fevereiro de 2018.
22 e 23/02
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014513-31.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOELANDIO MACEDO DOS REIS, RG 1278885, CPF 023.723.134-44, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Espinosa Diesel Peças Ltda, alegando em síntese: O requerido emitiu os cheques que não
sofreram compensação quando da apresentação e, apesar do protesto, ainda assim não foram pagos, de modo que a que
a requerente é credora do requerido da quantia líquida, certa e exigível de R$3.615,18. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato,afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2017. [22,23]
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Processo 1017078-88.2017.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - Mpv
Motors Comércio de Veículos Ltda. - Rodrigo Freire Gallo - Cesar Alexandre de Almeida - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital
nº:1017078-88.2017.8.26.0100. Classe: Assunto:Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: BANCO
BRADESCO S/A. Executado: Mpv Motors Comércio de Veículos Ltda. e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1017078-88.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) MPV MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ
11.024.996/0001-91,RODRIGO FREIRE GALLO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 129.101.238-98, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a quantia de R$ 206.366,00 (junho
de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Simplificada PJ n° 3.986.620, carteira 227, conta
corrente n° 111112-4, agência 0312. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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 19 de fevereiro de 2018.
22 e 23/02
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INÍCIO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 22/
02/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D4D8 - CONTRATO: 102354135782-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0235 SE
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ARISTIDES JOFRE, Nº 140 (ENTRADA PRINCIPAL),
ESQUINA DAS RUAS LAVINIO SALLES ARCURI E CEZAR PENNA RAMOS,
APARTAMENTO 01, ANDAR TERREO, BLOCO 4, EDIFICIO ROSA, CONJUNTO
RESIDENCIAL DAS FLORES, 23º SUBDISTRITO, CASA VERDE, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO,
DESCOBERTO, LOCALIZADO NO PAVIMENTO TERREO DO CONJUNTO, PARA UM
AUTOMOVEL DE PASSEIO OU DO TIPO UTILITARIO, EM LOCAL INDETERMINADO
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SERGIO AUGUSTO DA COSTA, BRASILEIRO(A), ELETROTECNICO, CPF:
10575636840, CI: 13.517.484 SSP/SP e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
22 - 23 - 24/02/2018

jornalodiasp@terra.com.br
Viaduto 9 de julho, 180
CEP: 01050-060

8ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/ SP. 08º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias.
Processo nº 0035888-65.2016.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível - Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, faz saber a ENERBLIM REPARADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA
EPP (CNPJ: 61.171.278/0001-16) e CARLO DI PIETRO SOUZA (CPF: 393.623.728-00, que a Ação de Cobrança,
ajuizada por Banco do Brasil S/A, de quantia de R$ 53.809,28 (em 05/08/2010), converteu-se em Cumprimento de
Sentença (agosto de 2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente,
afixado e publicado na forma da Lei.
22 e 23/02

1234567
1234567
1234567
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1234567 O Presidente da Federação
Paulista de Karate, no uso das atribuições
1234567 JORNAL
“ O DIA
22 econvoca
23 / os
02Presidentes
/ 2018ou seus
pelo ”Estatuto,
1234567 que lhe são conferidas
1234567 representantes legais devidamente credenciados das entidades de
1234567 prática afiliadas em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a
1234567 Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de marçode
1234567 2018, em primeira convocação às 09h00 com a presença da maioria
1234567 dos afiliados e às 09h30 em segunda e última convocação com a
1234567
1234567 presença de qualquer número das afiliadas, a ser realizada no Auditório
1234567 do Hotel Century, sito à Rua Teixeira da Silva, nº 647 – Bairro do
1234567 Paraíso – na cidade de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte
1234567 ordem do dia: 01 - Alteração Estatutária da Federação Paulista de
1234567
1234567 Karate. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto, o voto é
1234567 UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais de
1234567 uma Entidade de Prática. São Paulo, 21 de fevereiro de 2.018. José
1234567 Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.
22, 23 e 24/02/18
1234567
1234567
1234567 Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0008205-19.2017.8.26.0003. O(A) MM.
1234567
1234567 Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional – III – Jabaquara, Estado de São
1234567 Paulo, Dr(a). Fabio Fresca. Na forma da Lei.etc. Faz Saber a Marcelo Bacarat Vieira,
1234567 RG 164161195-8, CPF 955.769.837-34, a cumprir a r. Sentença que a condenou a pagar
1234567 a quantia de R$ 4.959,37(2009), ao Instituto Lumem Vitae, Estando a executada em lugar
1234567 ignorado, intima-se por edital para que no prazo de 15 dias, após o término do prazo do
1234567 edital, efetue o pagamento do débito atualizado nos termos da r. Sentença, sob pena de
1234567 multa de 10% (art. 523, § 1º NCPC) ou apresente impugnação. Será o presente edital, por
1234567 extrato, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24/02/18
1234567
1234567
1234567 Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0010126-58.2013.26.0001 O (A) MM
1234567 (a)de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional – I – Santana, Estado de São Paulo.
1234567 Juiz
Advanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaime de
1234567 Dr(a).
Soares, CPF/MF 247.135.498-00, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação
1234567 Oliveira
MONITORIA, tendo como co-réu Augusto de Oliveira Soares, objetivando a quantia de
1234567 R$
7.732,68(março/2013), corrigida pela Tabela Prática de Atualização Monetária dos
1234567 Débitos
Judiciais, referente às parcelas inadimplidas decorrentes e Contrato de Outorga
1234567
Restituível. Encontrando-se o corréu em lugar ignorado, foi deferida a citação
1234567 deporBolsa
edital, para que no prazo de 20 dias, a fluir após o prazo supra, contados a partir da
1234567 publicação
edital, ofereça embargos monitórios, ou pague a importância devidamente
1234567 atualizada,deste
acrescida de honorários advocatícios de 5%, sobre o valor atribuído a causa,
1234567 restando isento
custas processuais, sob pena de constiruir-se de pleno direito o título
1234567 executivo judicial,deindependente
de qualquer formalidade, nomeando-se Curador Especial,
1234567
1234567 no caso do silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
1234567
23 e 24/02/18
1234567
1234567
1234567 Edital de Intimação – prazo: 20 dias – processo nº 0036158-58.2017.8.26.0002. O (A) MM.
1234567 Juiz (a) de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Regional – II – Santo Amaro, Estado de São
1234567 Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera. Na forma da Lei.etc. Faz Saber a(o) Suelen
1234567
dos Santos, RG 60.984.312-88, CPF 012.857.730-47, lhe foi proposta uma ação de
1234567 Cicilia
de Sentença, por parte de Fundação São Paulo, alegando em síntese:
1234567 Cumprimento
a r.Sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 4.422,15(11/2017), à
1234567 cumprir
Fundação São Paulo. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos
1234567 termos
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que,
1234567 no prazododeartigo
15
dias, pague a quantia de R$ 4.422,15(11/2017),devidamente atualizada,
1234567 pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
1234567 sob
e parágrafos do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
1234567 (art.523
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
1234567 dopagamento
inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente
1234567 de penhoravoluntário,
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos sua impugnação. Será o
1234567 presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24/02/18
1234567
1234567
1234567
1234567 Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0044955-81.2012.8.26.0007 O(A) MM
1234567 Juiz(a)de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional – VII – Itaquera, Estado de São Paulo.
1234567 Dr(a). Luiz Renato Pérez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ronaldo Tadeu de Souza,
1234567 Brasileiro, CPF/MF 151.132.078-88, que lhe foi proposta uma ção de Execução de Título
1234567 Extrajudicial por parte de Fundação São Paulo, alegando em síntese.: A exequente firmou
1234567 em 11/07/2007, com os executados o Instrumento Particular de Confissão de Divida,
1234567 Transação
e outras avenças, no valor de R$ 79.872,00, a ser pago em 95 parcelas nelas
1234567 já incluso juros
de 1% ao mês, com vencimento inicial em 11/07/2007. O patrono do autor
1234567 requerendo a procedencia
da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas
1234567 e despesas processuais total
atualizadas. Dando-se a causa o valor de R$
1234567 88.657,23. Encontrando-sedevidamente
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
1234567
e Intimação por edital, para que o executado proceda ao pagamento de
1234567 citação
no prazo de 03 dias corridos a partir da citação efetiva (art. 231, § 3º, art.
1234567 (R$172,539,86)
do Código de Processo Civil), e não da juntada desta aos autos. Fixo honorários
1234567 829
em 10% do valor do débito, que serão reduzidos para 5% em caso de pagamento
1234567 advocatícios
no prazo supra (art.827, § 1º do Código de Processo Civil. O executado poderá
1234567 tempestivo
1234567 no prazo de 15 dias. (a) apresentar embargos à execução, mediante distribuição (art. 915
1234567 do Código do Processo Civil, (b) proceder ao parcelamento do débito, providenciando o
1234567 imediato depósito de 30% do valor da dívida, incluindo custas e despesas processuais e
1234567 honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da dívida, podendo parcelar o
1234567 restante em até seis vezes, com correção monetária e juros mensais de 1% (art.916 do
1234567 Código de Processo Civil. Será o presente edital por extrato, afixado e publicado na forma
1234567 da Lei.
23 e 24/02/18
1234567

Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

4BIO MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ 07.015.691/0001-46
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
O exercício de 2017 foi um ano importante na história da 4Bio, pois consolidamos a parceria com a Raia Drogasil, que adquiriu 55% do nosso capital no final de 2015, propiciando a capitalização da empresa e a reestruturação da nossa estrutura de capital. A parceria com a Raia Drogasil possibilitou obter ganhos de escala e ampliou
nossa presença nacional, criando as condições necessárias para continuar a crescer de forma acelerada no segmento de medicamentos especiais, o segmento farmacêutico com maior crescimento no Brasil e no mundo. Estamos preparados para enfrentar os desafios de crescimento, inovando e encantando os nossos clientes e
fornecedores permanentemente para nos consolidarmos como referência nacional na comercialização de medicamentos especiais. O foco da Administração continuará voltado para o crescimento com rentabilidade.
A Administração
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Despesas do exercício seguinte

Não Circulante
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível

Total do Ativo

Nota

2017

2016

5
6
7

8.961
92.472
38.655
690
875
228
141.881

3.536
58.400
31.040
259
499
144
93.878

20
9
10

713
2.363
553
3.629

377
1.715
192
2.284

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Fornecedores
Salários e obrigações sociais
Impostos a recolher
Dividendos e juros sobre capital próprio
Outras contas a pagar

Nota
8
11
12
13

Não Circulante
Provisões
Impostos a recolher

14
13

Total do Passivo
Patrimônio Líquido
15
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
145.510
96.162
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

2017

2016

38.572
70.646
3.805
3.343
414
829
117.609

777
15.626
50.800
2.620
1.801
861
384
72.869

46
301
347
117.956

540
540
73.409

23.613
218
3.723
27.554
145.510

13.767
505
8.481
22.753
96.162

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Nota
Saldos em 1º de Janeiro de 2016
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de retenção de lucros
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Lucro líquido do exercício
Aumento de capital
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2017

Capital
social
13.767

Reservas de lucros
Reserva
Retenção de
legal
lucros
52
736

Lucros
acumulados
9.058
(453)
(7.745)
(860)
4.355
(414)
(218)
(3.723)
-

453
7.745
13.767
505
8.481
15.a)
9.846
(505)
(8.481)
15.d)
15.b)
218
3.723
15.c)
23.613
218
3.723
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
15.d)

Total
14.555
9.058
(860)
22.753
4.355
860
(414)
27.554

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Receita Líquida de Vendas
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Lucro Operacional antes do Resultado
Financeiro
Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Lucro antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição
Social
Corrente
Diferido
Lucro Líquido do Exercício
Lucro Básico e Diluído por Ação
no Final do Exercicio – R$

Nota
16
17

2017
504.765
(448.621)
56.144

2016
331.876
(282.938)
48.938

17
17

(9.604)
(36.165)

(8.746)
(23.219)

10.375

16.973

19
19

(10.357)
6.804
6.822

(8.753)
5.527
13.747

20
20

(2.804)
336
4.354

(4.891)
202
9.058

21

3,84

8,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2017
Lucro Líquido do Exercício
4.354
Outro resultado abrangente
4.354
Total do Resultado Abrangente do Exercício
Lucro Básico e Diluído por Ação no Final
do Exercício
3,84
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras consolidadas.

2016
9.058
9.058
8,29

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
4. Julgamentos e Estimativas Contábeis
Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, a
Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores
contábeis dos ativos e passivos, os quais não são facilmente obtidos de outras fontes.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
considerados razoáveis nas circunstâncias. Os resultados efetivos podem diferir
dessas estimativas. Os efeitos decorrentes das revisões feitas nas estimativas
contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas, se a
revisão afetar apenas esse exercício, ou também em exercícios posteriores, se a
revisão afetar tanto o exercício presente quanto exercícios futuros. As estimativas e
premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste
relevante aos valores contábeis dos ativos e passivos para o próximo exercício
financeiro, estão contempladas a seguir: a) Provisão para riscos cíveis - É constituída
para todos os riscos referentes a processos administrativo-judiciais que representem
perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos.
b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Conforme descrito na nota
explicativa nº 3.c), a Companhia faz uma avaliação individual dos créditos, bem como
uma análise econômica e do histórico de perdas na avaliação da provisão para
créditos de liquidação duvidosa. c) Avaliação do valor recuperável do imobilizado e
intangível - Os bens do imobilizado, do intangível e de outros ativos não circulantes
são avaliados anualmente para determinar se há alguma indicação de que tais ativos
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável ou, ainda, sempre que
eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Se o
montante recuperável de um ativo calculado for menor que seu valor contábil, este
último é reduzido a seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável
é reconhecida imediatamente no resultado do exercício.
5. Caixa e Equivalentes
2017
2016
Caixa e bancos
379
543
Aplicações financeiras de alta liquidez
8.582
2.993
Total
8.961
3.536
Os saldos de aplicação financeira estão representados por certificados de depósitos
bancários, remunerados com base na variação de 60% do CDI e IPCA ao ano.
Os certificados de depósitos bancários, embora tenham vencimentos de longo prazo,
podem ser resgatados a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração
(compromissada com lastro de terceiros).
6. Contas a Receber
2017
2016
Clientes
93.720
59.145
Ajuste a valor presente
(473)
(601)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(775)
(144)
Total
92.472
58.400
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2017
2016
Saldo no início do exercício
(144)
(17)
Constituição da provisão
(1.211)
(542)
Valores baixados no exercício como incobráveis
580
415
Saldo no fim do exercício
(775)
(144)
Por idade de vencimento:
A vencer
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Há mais de 360 dias

2017
89.160

2016
53.372

1.398
415
483
792
930
542
93.720

2.649
619
427
665
756
657
59.145

A Companhia tem como procedimento analisar a composição dos títulos vencidos,
adotando o critério de provisão para créditos de liquidação duvidosa para a totalidade
dos títulos protestados e sem evidências de negociação, clientes concordatários e
falidos.
7. Estoques
2017
2016
Mercadorias
38.779
31.259
Ajuste a valor presente
(124)
(219)
38.655
31.040
Total
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia teve mercadorias para revenda baixadas,
cujo saldo foi reconhecido no resultado do exercício no montante de R$ 265 (R$ 44
em 2016).
8. Saldos e Transações com Partes Relacionadas
2017
2016
Passivo circulante:
Raia Drogasil S.A. (i)
38.572
15.626
Despesas financeiras:
Juros sobre contrato de mútuo
2.743
1.625
(i) O mútuo referente a empréstimos concedidos pelo acionista controlador remunerado
a 110% do CDI com vencimentos no decorrer de 2018. Remuneração e benefícios da
Administração - Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a remuneração
do pessoal-chave da Administração, representado pelo presidente e um diretor,
totalizou R$ 2.193 (R$ 1.884 em 2016), compreendendo salários e benefícios.
9. Imobilizado
Taxa média
2017
anual de
Depreciação
depreciação (%) Custo
acumulada Líquido
Móveis e utensílios
10
613
(177)
436
Instalações e equipamentos
10
515
(180)
335
Equipamentos de informática
20
853
(363)
490
Veículos
20
252
(202)
50
Benfeitoria em imóveis
de terceiros
20
1.223
(398)
825
Outros
10 a 20
338
(111)
227
Total
3.794
(1.431)
2.363

Móveis e utensílios
Instalações e equipamentos
Equipamentos de informática
Veículos
Benfeitoria em imóveis
de terceiros
Outros
Total

Taxa média
anual de
depreciação (%)
10
10
20
20
20
10 a 20

Custo
543
344
482
286

2016
Depreciação
acumulada
(119)
(142)
(246)
(218)

Líquido
424
202
236
68

743
324
2.722

(201)
(81)
(1.007)

542
243
1.715

A movimentação do imobilizado é como segue:
Saldo no início do exercício
Adições
Móveis e utensílios
Instalações e equipamentos
Equipamentos de informática
Veículos
Depreciações
Baixa do ativo imobilizado
Saldo no fim do exercício

2017
1.715

2016
702

70
172
371
1.106
(424)
(34)
2.363

333
142
148
77
1.262
(213)
(36)
1.715

A Administração não identificou eventos que pudessem indicar a existência de ativos
registrados por valores superiores aos respectivos valores recuperáveis para as
datas de encerramento das demonstrações financeiras, conforme as práticas
contábeis descritas na nota explicativa nº 4(c). Em 31 de dezembro de 2017 e de
2016, não há bens cedidos em garantia de empréstimos e também nenhum tipo de
obrigação com terceiros.
10. Intangível
2017
Amortização
Taxa média anual de
acumulada
Custo
Líquido
amortização (%)
Software
20
804
(330)
474
Outros
20
148
(69)
79
Total
952
(399)
553

Software
Outros
Total

Taxa média anual de
amortização (%)
20
20

Custo
415
68
483

2016
Amortização
acumulada
(223)
(68)
(291)

Líquido
192
192

A movimentação do intangível é como segue:
Saldo no início do exercício
Adições
Amortizações
Saldo no fim do exercício
11. Fornecedores
Mercadorias
Serviços, materiais e ativos
Ajuste a valor presente
Total
12. Salários e Obrigações Sociais
Férias a pagar
Encargos a recolher
Salários a pagar
Outros
Total
13. Impostos a Recolher
Parcelamentos de tributos federais (i)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS (Nota 16) (ii)
Fundo de Desenvolvimento (iii)
Outros
Total
Circulante
Não circulante

Variações nos ativos e passivos
Clientes e outras contas a receber
Estoques
Outros ativos circulantes
Ativos no realizável a longo prazo
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Outras obrigações
Aluguéis a pagar
Caixa Gerado nas Operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado e intangível
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de
Financiamentos
Empréstimos e financiamentos tomados
Empréstimos tomados de partes relacionadas
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Aumento de capital
Dividendos pagos
Caixa Líquido Usado nas Atividades de
Financiamento
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

6.822

2016
13.747

532

284

34
1.204
103
46
3.195
11.936

36
(32)
127
1.535
15.697

(35.652)
(7.615)
(614)
19.846
1.185
1.174
445
(9.295)
(455)
(2.577)
(12.327)

(29.056)
(14.191)
106
238
25.346
800
269
(35)
7
(819)
(1.217)
(3.996)
(6.032)

(1.574)
(1.574)

(1.315)
(1.315)

20.100
(774)
860
(860)

9.696
15.625
(15.940)
-

19.326
5.425
3.536

9.381
2.034
1.502

8.961
3.536
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
1. Contexto Operacional
A 4Bio Medicamentos S.A. (“Companhia”) foi constituída em 2004, e suas atividades
concentram-se na comercialização de medicamentos especiais e correlatos de alta
tecnologia (utilizados para tratar condições graves de saúde ou de ameaça à vida
prescritos por especialistas clínicos), sem manipulação de fórmulas, serviços de
aplicação de medicamentos, fornecimento de infraestrutura de apoio ao paciente,
consultoria em gestão empresarial, tecnologia de informação, fornecimentos e
gestão de recursos humanos, pesquisa de mercado e de opinião pública e marketing
direto.
A Companhia tem sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Pedroso Alvarenga, 58, conjunto 2, Chácara Itaim.
Em 2015 ocorreu a mudança do controle acionário da Companhia onde o acionista
controlador passou a ser a Raia Drogasil S.A (“Raia Drogasil”). Com a parceria com
a Raia Drogasil em 2015, a Companhia passou a obter ganhos de escala e ampliação
de presença nacional criando as condições necessárias para continuar crescendo de
forma acelerada.
2. Base de Elaboração
a) Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras estão de acordo com
a Lei das Sociedades por Ações e foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes
com as utilizadas pela administração na sua gestão. b) Base de elaboração - As
demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se
indicado de outra forma.
3. Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis, descritas a seguir, foram aplicadas de forma
consistente para os exercícios apresentados: a) Princípios gerais e critério de
reconhecimento de receita - Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de
acordo com o regime de competência. A Companhia comercializa medicamentos
especiais. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos
serão gerados para a Companhia, quando possa ser medida de forma confiável e
quando benefícios significativos da propriedade dos produtos forem integralmente
transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega. A receita de
prestação de serviços é reconhecida na entrega dos serviços prestados. A receita é
medida com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos
incondicionais, abatimentos, impostos ou encargos sobre vendas e prestação de
serviços. b) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa,
depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das
demonstrações financeiras, com vencimentos inferiores a 90 dias, não excedendo o
seu valor justo ou de realização. c) Aplicações financeiras - Registradas pelo valor de
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das
demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor justo ou de realização.
Possuem carência de resgate superior a 90 dias da data da contratação, com risco
de mudança de valor se resgatadas antecipadamente. d) Contas a receber e provisão
para créditos de liquidação duvidosa - As contas a receber são avaliadas pelo
montante original da venda deduzida do ajuste a valor presente, calculado sobre a
parcela das vendas com cartões de crédito, dos valores descontados junto às
administradoras de cartões e da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma
evidência provável de que a Companhia não será capaz de receber todos os valores
a que tem direito. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor
recuperável. A Companhia tem como procedimento analisar a composição dos títulos
vencidos, adotando o critério de provisão para créditos de liquidação duvidosa para
a totalidade dos títulos protestados e sem evidências de negociação, clientes
concordatários e falidos. e) Estoques - Avaliados pelo método do custo médio de
aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras
a prazo), que não excede o seu de valor de realização, quando este for menor,
incluindo as provisões para cobrir eventuais perdas. O valor líquido realizável
corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos
estimados para conclusão e dos custos necessários à realização da venda. f)
Acordos comerciais - Além das compras regulares de produtos, a Companhia
negocia com seus fornecedores, oportunidades de venda diferenciada de seus
produtos na rede de lojas da Companhia. Essas negociações são individuais e
distintas entre os fornecedores e podem apresentar características de natureza
complexa. As principais categorias de acordos comerciais são: (i) descontos
financeiros concedidos por laboratórios atrelados a venda ao consumidor e
associados a Programas de Benefícios, (ii) verbas de marketing e publicidade, e
(iii) abatimentos por metas de volume, aferidos tanto nas compras quanto nas
vendas. À medida em que ocorre a execução operacional do produto da negociação
(veiculação do produto, disposição, venda do produto promovido, direito ao
recebimento do valor financeiro acordado, etc), a Companhia reconhece o ganho
auferido com essas negociações no Lucro Bruto reduzindo o Custo das mercadorias
vendidas, em contrapartida de outras contas a receber ou de adiantamento de
fornecedores, conforme o caso. g) Imobilizado - Avaliado ao custo de aquisição,
deduzido de depreciação e, quando aplicável, provisão para redução ao valor de
recuperação. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas mencionadas
na nota explicativa nº 9, que levam em consideração o tempo de vida útil- econômica
estimado dos bens. A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados
nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A depreciação é
calculada pelo método linear para alocar seus custos, menos o valor residual,
durante a vida útil, que é estimada como segue: • Computadores - 5 anos; • Veículos
- 5 anos; • Móveis, utensílios, máquinas e equipamentos - 10 anos; • Benfeitorias em
propriedades terceiros - 10 anos. h) Intangível - Os gastos com recursos intangíveis
somente são considerados itens do ativo intangível e capitalizados como tal quando
atendem às condições de identificação, controle e mensuração. São representados
por gastos com aquisição de informações, incrementos e formação de base de
dados e sistemas de computação, os quais são amortizados pelo método linear, às
taxas mencionadas na nota explicativa nº 10, que levam em consideração o tempo
de vida útil econômica estimado desses ativos. i) Instrumentos financeiros 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 financeiros classificados 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 a cada data de
encerramento das demonstrações financeiras, de acordo com a classificação dos
instrumentos financeiros, sendo estes denominados como básicos ou como outros
instrumentos e transações financeiras mais complexos. j) Provisão para riscos
cíveis, trabalhistas e outros - Registrada somente quando existe uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, uma saída de
recursos seja provável para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com
segurança. É atualizada até as datas de encerramento das demonstrações
financeiras pelo montante estimado das perdas prováveis, observada sua natureza
e com base na opinião dos assessores jurídicos da Companhia. k) Demais ativos e
passivos - Os ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, dos dois
o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidos. Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo),
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias incorridos, de acordo com os contratos vigentes. l) Imposto de renda e
contribuição social correntes e diferidos - Impostos correntes - A provisão para
imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício.
O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi
calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O lucro tributável difere
do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de
renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas vigentes nas datas
de encerramento das demonstrações financeiras. Impostos diferidos - Quando
aplicável, o imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
somente na extensão em que seja provável que existirá base tributável positiva
para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os prejuízos fiscais
possam ser compensados, conforme previsto nas práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, sobre as diferenças entre os
ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e os correspondentes valores
reconhecidos nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e a contribuição
social diferidos são determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes na
data de preparação das demonstrações financeiras e aplicáveis quando o
respectivo imposto de renda e contribuição social forem realizados. A recuperação
do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento das
demonstrações financeiras, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis
futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte
dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
m) Ajuste a valor presente - Os elementos integrantes do ativo e passivo
decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando há efeitos
relevantes, são ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que
reflitam as melhores avaliações atuais do mercado. A Administração efetuou
análise dos valores de ativo e passivo, tendo identificado saldos e transações
para os quais o ajuste a valor presente seja relevante para efeito das
demonstrações financeiras e tais impactos foram registrados nas rubricas de
receita e despesas financeiras. n) Crédito presumido de ICMS - São auferidos
pela Companhia, benefícios fiscais decorrentes de tratamento tributário
diferenciado da apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços ((ICMS) - por operações conduzidas na filial situadas no estado de
Tocantins – Palmas. O ganho é reconhecido no resultado do exercício no
momento em que os riscos e benefícios da mercadoria são transferidos ao
comprador. Esta receita é reconhecida na demonstração do resultado na
Companhia a rubrica de dedução de receita bruta de vendas.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de Receitas e Despesas
não Envolvendo Caixa
Depreciações e amortizações
Resultado na venda ou baixa do ativo imobilizado
e intangível
(Reversão) provisão para demandas judiciais
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Despesa de IOF sobre mútuo
Outras provisões
Despesas de juros

2017
192
469
(108)
553

2016
210
53
(71)
192

2017
69.927
1.074
(355)
70.646

2016
50.052
1.226
(478)
50.800

2017
1.610
505
1.638
52
3.805

2016
1.318
405
845
52
2.620

2017
540

2016
779

2.526
97
481
3.644
3.343
301

1.141
75
346
2.341
1.801
540

(i) A Companhia aderiu ao Programa de Parcelamento Simplificado junto à Receita
Federal do Brasil – RFB com o propósito de regularização de débitos vencidos de
contribuições previdenciárias junto ao Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS,
relativos ao período compreendido entre outubro de 2014 a maio de 2015, no
montante de R$ 791, e Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, relativos ao
período compreendido entre julho a setembro de 2014, no montante de R$ 494,
sendo que tais montantes serão quitados em 60 parcelas mensais e iguais e
consecutivas com vencimento final em julho de 2020. Em 31 de dezembro de 2017,
as parcelas relativas a tais parcelamentos classificadas no passivo circulante são de
R$ 239 (R$ 239 em 2016) e no passivo não circulante de R$ 301 (R$ 540 em 2016).
(ii) Em 1º de janeiro de 2016, passou a vigorar a Emenda Constitucional 87/2015,
estipulando novas regras para o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços). O ICMS passou ser partilhado entre o Estado de origem da venda (60%) e
aquele que receber o produto compra (40%), sendo que o percentual aumentará
gradativamente 20% após os anos até totalizar 100% do ICMS para o destino em 2019.
(iii) O beneficiário desta Lei recolhe ao Fundo de Desenvolvimento Econômico,
administrado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento-TO, sob a norma da Lei
1.641-05, e a título de contribuição de custeio, o equivalente a 0,03% sobre o
faturamento mensal incentivado.
14. Provisão para Riscos Cíveis
A Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos, avalia periodicamente
os riscos envolvidos. Eventuais mudanças na expectativa de risco de processos
fiscais e trabalhistas podem demandar constituição adicional de provisão para riscos.
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a Companhia não apresenta processos
judiciais de natureza trabalhista, cível ou tributário classificados como provável.
Adicionalmente, a Companhia também não apresenta quaisquer processos judiciais
classificados como perda possível. De acordo com a legislação vigente, os livros
fiscais da Companhia estão sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais,
retroativamente, por períodos variáveis de tempo, com referência aos tributos
federais, estaduais e municipais e às ações judiciais e trabalhistas.
15. Patrimônio Líquido
a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.613, dividido em 1.134.106 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, como segue:
Acionista
Participação (%) Ações ordinárias
André Kina
45,00
510.347
Raia Drogasil S.A.
55,00
623.759
Total
100,00
1.134.106
Em 31 de julho de 2015, foi realizada a transformação do tipo societário da
Companhia, de sociedade limitada para sociedade por ações, nos termos da
Lei nº 6.404/76, com isso houve a conversão das cotas representativas do capital
social em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e a atribuição de 1 (uma)
ação ordinária para cada cota. Em 29 de março de 2017, foi aprovado pelos
acionistas em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital social da
Companhia no valor de R$ 8.986, mediante a capitalização da totalidade das
reservas de lucros da Companhia, após a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, aprovada em Assembleia Geral
Ordinária, sem emissão de novas ações da Companhia e, portanto, sem a bonificação
de ações aos acionistas da Companhia. Adicionalmente, foi aprovado o aumento do
capital da Companhia no valor de R$ 860, mediante a emissão de 41.300 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais foram integralmente
subscritas e integralizadas. Em decorrência dos aumentos de capital ora aprovados,
o capital social da Companhia passou de R$ 13.767 para R$ 23.613, dividido em
1.134.106 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b. Reserva legal Constituída na base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do
artigo 193 da Lei nº 6.404/76. c. Reserva de retenção de lucros - Tem por finalidade e
objetivo subsidiar os investimentos da Companhia nas atividades que compõem o seu
objeto social e cujo saldo, somado aos saldos da reserva legal e das demais reservas
que venham ser criadas pela Companhia, não poderá ultrapassar o capital social. d.
Distribuição de lucros e dividendos - Aos acionistas são determinados como dividendos
mínimos obrigatórios 10% do lucro líquido do exercício, calculados nos termos da Lei
das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e do estatuto social da Companhia.
2017
2016
Lucro líquido do exercício
4.354
9.058
Reserva legal
(218)
(453)
Base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório
4.136
8.605
Dividendo mínimo obrigatório, conforme previsão
estatutária (10%)
414
861
16. Receita Líquida de Vendas
2017
2016
Vendas de mercadorias
539.294
350.788
Vendas de serviços prestados
174
141
Total da receita bruta
539.468
350.929
Impostos sobre vendas (i)
(28.582)
(15.159)
Devoluções
(6.121)
(3.894)
Receita líquida de vendas
504.765
331.876
(i) A Companhia possui um incentivo fiscal que se refere ao Termo de Acordo de
Regime Especial – TARE nº 2.361, aprovado pela Secretaria da Fazenda do Estado
do Tocantins, em 13 de outubro de 2011, com prazo de vigência de 15 anos, tendo a
Companhia, em contrapartida, a obrigação de manter em dia suas obrigações
acessórias com o Estado do Tocantins. O crédito registrado decorrente do incentivo
no exercício de 2017 correspondeu a R$ 17.415 (R$ 10.572 em 2016).
17. Custos e Despesas por Natureza
2017
2016
Custo das mercadorias vendidas
(448.621)
(282.938)
Despesas com pessoal
(22.857)
(16.678)
Despesas com transportes
(13.967)
(8.870)
Despesas com prestadores de serviços
(790)
(742)
Depreciação e amortização
(566)
(284)
(7.589)
(5.391)
Outros (*)
(494.390)
(314.903)
Total
(*) Refere-se, principalmente, a gastos com aluguéis de imóveis, taxa de
administração de cartão de crédito e débito, manutenção de bens, contas de
consumo, materiais de uso e consumo, despesas não recorrentes e condomínios.
18. Instrumentos Financeiros
a) Os valores apresentados dos principais ativos e passivos financeiros são assim
demonstrados por categoria:
Instrumentos financeiros básicos
2017
2016
Ativo:
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e bancos
8.961
3.536
Contas a receber
92.472
58.400
Total
101.433
61.936
Passivo:
Outros passivos financeiros:
Empréstimos e financiamentos
777
Fornecedores
70.646
50.800
Partes relacionadas
38.572
15.626
Total
109.218
67.203
O valor contábil dos ativos e passivos é semelhante ao valor justo, uma vez que todas
as operações realizadas pela Companhia são de curtíssimo prazo, não ultrapassando
o período de 12 meses. b) Gerenciamento de riscos e considerações gerais A Companhia possui política para o gerenciamento de riscos, que contempla a
revisão periódica da estratégia de cobertura para cada tipo de risco ao qual esteja
exposta. (i) Risco de crédito - Decorre da possibilidade da Companhia ter perdas
decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou instituições financeiras
depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esse risco, a
Companhia adota como prática a análise das situações financeira e patrimonial de

suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e o acompanhamento
permanente das posições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a
Companhia somente realiza operações com instituições financeiras com histórico de
sólida posição de crédito, privilegiando segurança e solidez. O risco de crédito nas
atividades operacionais das Sociedades é administrado por normas específicas de
aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição
por cliente, os quais são revisados periodicamente. O monitoramento de duplicatas
vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebimento. O resultado dessa
gestão está refletido na rubrica “Provisão para créditos de liquidação duvidosa”. (ii)
Risco de taxas de juros - Decorre da possibilidade da Companhia estar sujeita aos
ganhos ou às perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a
Companhia busca concentrar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas.
(iii) Risco de liquidez - Decorre da possibilidade da Companhia não dispor de
recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e os
pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, monitoradas diariamente pela
Tesouraria. c) Valorização dos instrumentos financeiros - Os principais instrumentos
financeiros ativos e passivos da Companhia, bem como os critérios para cálculo do
valor justo, estão descritos a seguir: (i) Caixa e equivalentes de caixa - Quando
comparados com valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em mercado
ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros
ajustados com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam-se de seus
correspondentes valores de mercado. (ii) Contas a receber, a pagar e partes
relacionadas - Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado nas
datas de encerramento das demonstrações financeiras, considerando sua natureza e
seus prazos de vencimento. d) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao
administrar seu capital são os de assegurar suas atividades normais, além de manter
uma estrutura de capital adequada para maximizar o retorno a todas as partes
interessadas. A Companhia tem como política não alavancar sua estrutura de capital
com financiamentos, exceção feita a linhas de longo prazo do Itaú, com taxas
adequadas aos níveis de rentabilidade da empresa. Dessa forma, o índice de
alavancagem financeira é o resultado da divisão da dívida líquida pelo patrimônio
líquido. A dívida líquida resulta do somatório dos financiamentos subtraído do total de
caixa e equivalentes de caixa, conforme demonstramos abaixo:
2017
2016
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
777
Partes relacionadas (Nota 8)
38.572
15.626
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
(8.961)
(3.536)
Dívida líquida
29.611
12.867
27.554
22.753
Patrimônio líquido
107,47
56,60
Índice de alavancagem financeira (%)
19. Resultado Financeiro
2017
2016
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(452)
(1.268)
Juros sobre empréstimos partes relacionadas
(2.743)
(1.625)
Ajuste a valor presente – vendas (a)
(5.388)
(4.718)
Taxas bancárias sobre antecipação de
duplicatas e cartões
(234)
(110)
Juros passivos
(26)
(4)
Despesas bancárias
(189)
(165)
Outras despesas
(1.325)
(863)
Total
(10.357)
(8.753)
Receitas financeiras
Ajuste a valor presente – compras (b)
6.359
5.197
Descontos obtidos
81
139
Juros sobre as aplicações financeiras
300
113
Outras receitas
64
78
Total
6.804
5.527
(a) As operações de vendas a prazo, com o mesmo valor de venda à vista, prefixadas,
representadas principalmente por vendas a prazo com cartões de crédito, foram
trazidas ao seu valor presente, considerando os prazos das referidas transações.
O mesmo tratamento foi dado aos impostos incidentes sobre essas vendas. O ajuste
a valor presente das vendas a prazo tem como contrapartida a rubrica “Contas a
receber de clientes” e sua realização é registrada na rubrica “Receitas financeiras”,
pela fruição do prazo. (b) As operações de compras a prazo, basicamente
fornecedores de mercadorias e serviços, foram trazidas ao seu valor presente,
considerando os prazos das referidas transações. A constituição do ajuste a valor
presente de compras é registrada nas rubricas “Fornecedores” e “Estoques” e sua
reversão tem como contrapartida a rubrica “Despesas financeiras”, pela fruição de
prazo, no caso de fornecedores, e pela realização dos estoques em relação aos
valores neles registrados na rubrica “Custo das mercadorias vendidas”.
20. Imposto de Renda e Contribuição Social
Tributos Diferidos - O imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de
dezembro de 2017 e de 2016 referem-se a:
Balanço patrimonial
2017
2016
Ajuste a valor presente - AVP
82
116
Provisão - obrigações diversas
61
61
Provisão - programa de participação de resultados
306
151
Provisão - créditos de liquidação duvidosa
264
49
Ativo fiscal diferido, líquido
713
377
Resultado
Ajuste a valor presente - AVP
Provisão - obrigações diversas
Provisão - programa de participação de resultados
Provisão - demandas judiciais
Provisão - créditos de liquidação duvidosa
(Crédito) despesa de imposto diferido, líquido

2017
34
(1)
(155)
(214)
(336)

2016
60
47
63
(11)
43
202

O imposto de renda e a contribuição social diferidos (ativo), no montante de R$ 713
em 31 de dezembro de 2017 (Dez/2016 - R$ 377) são decorrentes de despesas não
dedutíveis temporariamente para os quais não há prazo para prescrição, com
realização prevista conforme projeções sobre os lucros tributáveis futuros.
As estimativas de lucros estão relacionadas com o desempenho da Companhia,
assim como o comportamento do seu mercado de atuação. De acordo com essas
projeções, o crédito tributário no montante de R$ 713, será realizado integralmente
até o final de dezembro de 2018. Correntes: O imposto de renda e a contribuição
social efetivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 referem-se a:
2017
2016
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
6.822
13.747
Alíquota composta (imposto de renda – 25% e
contribuição social – 9%)
34
34
Despesa teórica
(2.319)
(4.674)
Adições permanentes
(90)
(241)
Outros
(59)
226
(2.468)
(4.689)
21. Lucro Básico e Diluido por Ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas da sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
durante o exercício. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Em 31 de dezembro de
2017 e de 2016, as ações da Companhia não possuíam qualquer efeito dilutivo,
sendo iguais os lucros de ações básico e diluído. A seguir, o cálculo do lucro básico
e diluído por ação:
2017
2016
Lucro atribuível aos acionistas
4.354
9.058
Média ponderada de ações ordinárias
em circulação (em milhares)
1.134
1.093
Lucro básico e diluído por ação
3,84
8,29
22. Compromissos
A Companhia possui contrato de locação de imóveis do armazém em Tocantins, a sede
em São Paulo e Campinas segundo contratos de arrendamento operacional. Os prazos
dos arrendamentos variam entre três e dez anos e a maioria dos contratos é renovável
no término do período de arrendamento a valor de mercado. Os pagamentos totais
mínimos de arrendamento, segundo os contratos de arrendamento operacional, são:
R$
Primeiros 12 meses
683
Entre 13 e 60 meses
1.168
1.851
23. Cobertura de Seguros
Montante de
cobertura
Tipo de risco
2017
Riscos com perdas e estoque
20.628
Bens do ativo permanente
5.820
Lucros cessantes
24.179
Riscos de responsabilidade civil
1
24. Aprovação das Demonstrações Financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para
emissão pela Administração da Companhia em 22 de fevereiro de 2018.
Andre Hidemi Kina - Presidente
Emerson Viviani - Diretor Comercial
Fernando Mascarenhas Moreira - Contador - CRC 1SP268.080/O-3

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas 4Bio Medicamentos S.A
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da 4Bio Medicamentos S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 4Bio Medicamentos S.A em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A administração
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis

e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Renato Barbosa Postal
Contador CRC 1SP187382/O-0

São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018
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Concessionária do
Rodoanel Oeste S.A.
CNPJ/MF nº 09.387.725/0001-59

1. Sobre a Companhia
1.1. Aos acionistas: É com satisfação que submetemos à apreciação de V. Sas., o Relatório da Administração e as Demonstrações
&INANCEIRAS DA #ONCESSION¶RIA DO 2ODOANEL /ESTE 3! ##2 2ODOANEL  RELATIVOS AO EXERCÁCIO lNDO EM  DE DEZEMBRO DE  
acompanhados do relatório dos auditores independentes. 1.2. Apresentação: O RodoAnel marca a retomada do Programa de
Concessões de São Paulo e representa uma das principais soluções para o tráfego na Região Metropolitana de São Paulo. Com o
PAGAMENTODAOUTORGADE2BILHÊESREALIZADOEMDOISANOS O%STADODE3»O0AULOTEVERECURSOSSUlCIENTESPARACONCLUIRA
construção do trecho sul do RodoAnel, que é um eixo de escoamento da produção agrícola e industrial para o Porto de Santos, bem
COMOmUXODEVEÁCULOSPARAOLITORALPAULISTA!RODOVIA CONJUGADAAOTRECHO3UL TAMB½M½FUNDAMENTALPARADESAFOGAROTR·NSITONO
sistema viário municipal da capital de São Paulo, a diminuição do número de caminhões nas marginais Tietê e Pinheiros e na Avenida
DOS"ANDEIRANTES/CONTRATODECONCESS»OTEMOPRAZODEANOS ENCERRANDO SEEMDEMAIODE SENDOQUEACOBRAN¼A
DEPED¶GIOSEINICIOUEMDEDEZEMBRODE!#OMPANHIAEMPREGADEFORMADIRETAPESSOAS!TUALMENTE A#OMPANHIA
GERAEMPREGOSEMTODAAREGI»ODEINmU¾NCIADESUASRODOVIAS CONTRIBUINDOPARAODESENVOLVIMENTOECONÇMICODOSMUNICÁPIOS
NOENTORNODASRODOVIASSOBSUAADMINISTRA¼»O!#OMPANHIATEMCOMOACIONISTASA##2  EA%NCALSO#ONSTRU¼ÊES
,TDA  1.3. Destaques do ano de 2017: · Reabilitação do pavimento rígido com implantação de recapeamento asfáltico;
q,IQUIDA¼»ODA%MISS»ODE$EB¾NTURESq,IQUIDA¼»ODA%MISS»ODE$EB¾NTURESq#APTA¼»ODA%MISS»ODE$EB¾NTURES
2. Desempenho Econômico-Financeiro
2.1. Desempenho CCR RodoAnel
Em R$ mil
2017
2016
Var.%
Receita líquida


 
Receita de pedágio


 
2ECEITADECONSTRU¼»O)#0#2


 
Outras receitas


 
 $EDU¼ÊESDARECEITABRUTA


 
 #USTOSEDESPESASA


 
#USTOSDECONSTRU¼»O)#0#2


 
Demais custos e despesas


 
 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO


 
 )MPOSTODE2ENDAE#ONTRIBUI¼»O3OCIAL


 PP
0REJUÁZOLÁQUIDO


 
 2ESULTADOlNANCEIRO


 
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social


 
%")4


 
-ARGEM%")4
 
 
 PP
-ARGEM%")4AJUSTADAB
 
 
 PP
 $EPRECIA¼»OAMORTIZA¼»O


 
%")4$!


 
-ARGEM%")4$!
 
 
 PP
(+) Provisão de manutenção (c)


 
(+) Despesas antecipadas ao resultado (d)


 PP
%")4$!AJUSTADO


 
-ARGEM%")4$!AJUSTADAE
 
 
 PP
Dívida bruta


 
Investimentos


 
Veículos equivalentes (em milhares)


 
(a) Custos e despesas: custos dos serviços prestados + custos de construção + despesas gerais e administrativas e outras receitas e
DESPESASOPERACIONAISB !MARGEM%")4AJUSTADAFOICALCULADAPORMEIODADIVIS»ODO%")4PELAS2ECEITASLÁQUIDASSEMCONSIDERAR
ARECEITADECONSTRU¼»O DADOQUEESTA½UMREQUERIMENTODO)&23 CUJACONTRAPARTIDADEIGUALVALORAFETAOSCUSTOSTOTAISC !
PROVIS»ODEMANUTEN¼»OSEREFERE¹ESTIMATIVADEGASTOSFUTUROSCOMMANUTEN¼»OPERIÆDICAE½AJUSTADA POISSEREFEREAITEMN»O
CAIXARELEVANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASD 2EFERE SE¹APROPRIA¼»OAORESULTADODEPAGAMENTOSANTECIPADOSRELACIONADOS¹
CONCESS»OE½AJUSTADA POISSEREFEREAITEMN»O CAIXARELEVANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASE !MARGEM%")4$!AJUSTADAFOI
CALCULADAPORMEIODADIVIS»ODO%")4$!AJUSTADOPELASRECEITASLÁQUIDAS EXCLUINDO SEARECEITADECONSTRU¼»O DADOQUEESTA½UM
REQUERIMENTODO)&23 CUJACONTRAPARTIDADEIGUALVALORAFETAOSCUSTOSTOTAIS2.1.1. Receita operacional: A receita de pedágio em
TOTALIZOU2  SOBRE EREPRESENTOU DOTOTALDARECEITASEMRECEITADECONSTRU¼»O /INCREMENTODAS
RECEITASDEPED¶GIO½ EMPARTE CONSEQU¾NCIADACORRE¼»ODATARIFAM½DIA QUEAPRESENTOUCRESCIMENTODE  EPELOAUMENTODE
TR¶FEGO MEDIDOEMTERMOSDEVEÁCULOSEQUIVALENTES QUETEVEACR½SCIMODE EMRELA¼»OA2.1.2. Custos e despesas totais:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Contas a receber
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS
Pagamentos antecipados relacionados à concessão
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
$EPÆSITOSJUDICIAIS
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Pagamentos antecipados relacionados à concessão
Outros créditos
-ËTUOS PARTESRELACIONADAS
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Nota




9

B
9





Relatório da Administração
/SCUSTOSTOTAISAPRESENTARAMUMACR½SCIMODE EMRELA¼»OA PERFAZENDO2NOANODE/SPRINCIPAIS
MOTIVOSDESSAVARIA¼»OEST»OINDICADOSABAIXOs/SCUSTOSDECONSTRU¼»OATINGIRAM2/SVALORESDEINVESTIMENTOSDA
Companhia acompanham o Cronograma de Investimentos acordado com o Poder Concedente. Neste ano o principal investimento
REALIZADOFOIA2EABILITA¼»ODE0AVIMENTONA0ISTA)NTERNAE%XTERNAs!PROVIS»ODEMANUTEN¼»OAPRESENTOUDIMINUI¼»ODE 
EMRELA¼»OAOANODE ANOEMQUEHOUVEFORTEINTERVEN¼»ONOPAVIMENTO$URANTEOEXERCÁCIODE FORAMREALIZADASREVISÊES
das soluções e estimativas de custos com manutenção, envolvendo entre outros, a análise da periodicidade das obras de manutenção
e sua conexão com o contrato de concessão, a estimativa dos custos a serem provisionados e a correspondente apuração do valor
PRESENTEs!SDESPESASDEDEPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»OSOMARAM2NOANODE/CRESCIMENTODE EMRELA¼»OAOANO
ANTERIORDECORREDOSINVESTIMENTOSADICIONAISQUEENTRARAMEMOPERA¼»O DESCRITONASE¼»ODEINVESTIMENTOSs/CUSTODAOUTORGa
QUEINCLUIAAPROPRIA¼»ODEDESPESASANTECIPADAS ATINGIU2s%MOCUSTODESERVI¼OSTOTALIZOU2EEM
/ACR½SCIMOOCORREU PRINCIPALMENTE EMVIRTUDEDOSCUSTOSDIRETOSRELACIONADOS¹CONSERVA¼»OESPECIALDARODOVIA TAISCOMO
CONSERVA¼»ODOPAVIMENTO ESTABILIZA¼»ODETERRAPLENOS CONSERVA¼»ODEOBRASDEARTEESPECIAISPONTES VIADUTOSETËNEIS OBRASDE
ARTECORRENTESDRENAGEM ENTREOUTROSs/SCUSTOSEDESPESASCOMPESSOALATINGIRAM2NOANODE REGISTRANDOUMA
DIMINUI¼»ODE EMRELA¼»OAs/SOUTROSCUSTOSEDESPESAS TAISCOMOSERVI¼OSPËBLICOS ALUGU½IS MARKETING MATERIAIS 
EQUIPAMENTOSEVEÁCULOSFORAMDE2 UMAUMENTODE EMRELA¼»OAOANOANTERIOR2.1.3. 2ESULTADOlNANCEIRONo ano
DE ORESULTADOlNANCEIROFOINEGATIVOEM2EREPRESENTAUMAMELHORADE EMRELA¼»OAORESULTADONEGATIVO
DE2APURADOEM REmEXOPRINCIPALMENTEDALIQUIDA¼»ODAEEMISS»ODEDEB¾NTURES RESULTANDOEMUMMENOR
acumulo de Juros sobre debêntures. 2.1.4. Prejuízo do Exercício: %M OPREJUÁZOLÁQUIDOATINGIU2 APRESENTANDOUM
DESEMPENHOMELHOREMRELA¼»OA2.1.5. Dívida: %MADÁVIDABRUTACOMDEB¾NTURESALCAN¼OU2 ANTE2
EM DEVIDOPRINCIPALMENTE¹LIQUIDA¼»ODAEEMISS»ODEDEB¾NTURES2.1.6. Investimento: No acumulado do ano
DE OSINVESTIMENTOSSOMARAM2/SINVESTIMENTOS PRINCIPALMENTE¹QUELESEMOBRASDEGRANDEPORTE T¾MCONTRIBUÁDO
SIGNIlCATIVAMENTEPARAAMELHORIADAQUALIDADEDEVIDAESEGURAN¼ADAPOPULA¼»OLINDEIRAEDOSUSU¶RIOSEMGERAL$ENTREOS
PRINCIPAISINVESTIMENTOSREALIZADOSEM DESTACA SEAREABILITA¼»ODEPAVIMENTONAPISTAINTERNAEEXTERNAEINTERVEN¼ÊESAO
LONGODARODOVIA VISANDOASEGURAN¼AEAMELHORIADAmUIDEZNARODOVIA
3. Estratégia e Gestão
3.1. Governança Corporativa: Conselho de Administração: A Companhia é administrada por um Conselho de Administração
E POR UMA $IRETORIA %XECUTIVA COM PODERES CONFERIDOS PELA LEI APLIC¶VEL E DE ACORDO COM O %STATUTO 3OCIAL .OSSO #ONSELHO DE
!DMINISTRA¼»O½ ATUALMENTE COMPOSTOPORSEIS MEMBROSEFETIVOS DENTREOSQUAISUM ½ELEITO0RESIDENTEEUM 6ICE
0RESIDENTE$EACORDOCOMONOSSO%STATUTO3OCIAL O#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O½UMÆRG»ODEDELIBERA¼»OCOLEGIADAECOMPOSTO
POROITO MEMBROSEFETIVOS RESIDENTESNOPAÁS DENTREOSQUAISUM ELEITO0RESIDENTEEOUTRO6ICE 0RESIDENTE ELEITOSPELA
!SSEMBLEIA'ERALDE!CIONISTAPARAUMMANDATODEUM ANO ADMITIDOAREELEI¼»O DEVENDOOSMESMOSPERMANECEREMNOSCARGOS
AT½APOSSEDOSNOVOSMEMBROSELEITOS#OMPETIR¶¹$IRETORIA%XECUTIVAAGEST»ODOSNEGÆCIOSSOCIAIS OBSERVADASASDELIBERA¼ÊES
DA!SSEMBL½IA'ERALEDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O!$IRETORIA%XECUTIVAFUNCIONAR¶EMFORMACOLEGIADA DELIBERANDOSEMPRE
por consenso entre seus integrantes. Na hipótese de não ocorrer o esperado consenso, a matéria será submetida à deliberação
DO #ONSELHO DE !DMINISTRA¼»O /S $IRETORES S»O RESPONS¶VEIS PELO DIA A DIA DE NOSSA ADMINISTRA¼»O E S»O ELEITOS PELO NOSSO
#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OPARAUMPRAZODEMANDATODEUM ANO PODENDOSERREELEITOS!TUALMENTE NOSSA$IRETORIA½COMPOSTA
PORDOIS MEMBROS SENDOUMDELES$IRETOR0RESIDENTEEOOUTRO$IRETOR/PERACIONAL CONFORME%STATUTO3OCIALDA#OMPANHIA
-AIORESINFORMA¼ÊESEDETALHESSOBREAATUA¼»ODA#OMPANHIANO·MBITODAGOVERNAN¼ACORPORATIVAPODEMSERENCONTRADOSEM
nosso site, por meio do endereço www.rodoaneloeste.com.br/ri. 3.2. Gestão de Pessoas: A Companhia acredita na capacidade
CRIATIVA REALIZADORAETRANSFORMADORADOSERHUMANO OQUEMOTIVAAREALIZA¼»ODEUMTRABALHOEMEQUIPE LEVANDOAORGANIZA¼»O
ASUPERARDESAlOSELIMITES&UNDAMENTADANESTACREN¼A A#OMPANHIADESENVOLVEUUMAPOLÁTICADEGEST»ODEPESSOASCOMFOCO
na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento das pessoas, oferecendo subsídios para promover o crescimento de seus
PROlSSIONAIS DEMANEIRASÆLIDAERESPONS¶VEL!TUALMENTEA#OMPANHIAEMPREGADEFORMADIRETA%M FORAMINVESTIDOS
2MILEMPROGRAMASDETREINAMENTOECAPACITA¼»ODEPESSOAS
4. Sustentabilidade
$ESDESUACRIA¼»O EM A#OMPANHIATEMOOBJETIVODECRIARECOMPARTILHARVALORCOMOSACIONISTAS ASOCIEDADE OSCOLABORADORES
ETODOSOSSEUSOUTROSPËBLICOSDERELACIONAMENTO CONSIDERANDOOSIMPACTOSECONÇMICOS SOCIAISEAMBIENTAISDESEUSNEGÆCIOS0OR
isso, incorpora continuamente as melhores práticas de governança e de gestão da sustentabilidade, de forma transversal, em todos os
modais que administra. Anualmente, em seu site, a Companhia divulga o Relatório Anual e de Sustentabilidade (RAS), de acordo com
ASDIRETRIZESDA'LOBAL2EPORTING)NITIATIVE'2) EDO#ONSELHO)NTERNACIONALPARAO2ELATO)NTEGRADO))2# PADRÊESINTERNACIONALMENTE
RECONHECIDOSPARAAPRESTA¼»ODECONTASDODESEMPENHOEMSUSTENTABILIDADE!SINFORMA¼ÊESQUEATENDEMAOSPROTOCOLOSEDIRETRIZESDA
'2)S»OVERIlCADASPOREMPRESAEXTERNA APARTIRDEUMPROCESSOQUEENVOLVEAAVALIA¼»ODOSDADOS DOSPROCESSOSESISTEMASDEGEST»O
EDASEVID¾NCIASAPRESENTADAS%M O2!3PASSOUAESTAREMCONFORMIDADECOMA'2)3TANDARDS AMAISATUALNORMAGLOBALPARAA
COMUNICA¼»ODOSIMPACTOSEBENEFÁCIOSSOCIOAMBIENTAISDOSNEGÆCIOS!NTESDISSO EM A#OMPANHIACONDUZIUUMNOVOESTUDODE
MATERIALIDADEQUEPERMITIUI IDENTIlCAROSTEMASDASUSTENTABILIDADEMAISIMPORTANTESPARAATOMADADEDECIS»ODOSstakeholders e (ii)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)
2017
2016 Passivo
Circulante
Debêntures


Fornecedores

Impostos e contribuições a recolher


Obrigações sociais e trabalhistas


Fornecedores e contas a pagar


 PARTESRELACIONADAS


Obrigações com o poder concedente


Outras contas a pagar


 Total do passivo circulante
Não circulante
Debêntures
Impostos e contribuições a recolher


Provisão para riscos trabalhistas e


previdenciários


!&!# PARTESRELACIONADAS


Provisão de manutenção

Mútuos com terceiros

-ËTUOS PARTESRELACIONADAS

 Total do passivo não circulante

 Patrimônio liquido


Capital social


0REJUÁZOSACUMULADOS

 0ATRIMÇNIOLÁQUIDO

 Total do passivo e patrimônio líquido

Nota


2017

2016





























































.OTAS%XPLICATIVAS¹S$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
MANEIRA CONl¶VEL  E ½ PROV¶VEL QUE UM RECURSO ECONÇMICO SEJA REQUERIDO PARA SALDAR A OBRIGA¼»O !S PROVISÊES S»O APURADAS
1. Contexto Operacional
!#OMPANHIA½UMASOCIEDADEANÇNIMADECAPITALFECHADODOMICILIADANO"RASIL CONSTITUÁDADEACORDOCOMASLEISBRASILEIRAS! ATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCA
SEDEDA#OMPANHIAEST¶LOCALIZADANA!VENIDA-ARCOS0ENTEADODE5LHOA2ODRIGUES nSALAnANDAR BAIRRO4AMBOR½NA DOQUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»OREGISTRADOSNORE
CIDADEDE"ARUERI %STADODE3»O0AULO!#OMPANHIA SOBOREGIMEDECONCESS»ODO3ISTEMA2ODOVI¶RIOCONSTITUÁDOPELAMALHA sultado. i) Provisão de manutenção - contratos de concessão: As obrigações contratuais para manter a infraestrutura concedida
RODOVI¶RIAESTADUALDOTRECHO/ESTEDO2ODOANEL-¶RIO#OVAS TENDOINÁCIONOKM NA!V2AIMUNDO0EREIRADE-AGALH»ES+M COMUMNÁVELESPECÁlCODEOPERACIONALIDADEOUDERECUPERARAINFRAESTRUTURANACONDI¼»OESPECIlCADAANTESDEDEVOLV¾ LAAO0ODER
DA%STRADA6ELHADE#AMPINAS 30 ETERMINANDONAALTURADO+M DA2ODOVIA2½GIS"ITTENCOURT"2  INCLUIN #ONCEDENTEAOlNALDOCONTRATODECONCESS»O S»OREGISTRADASEAVALIADASPELAMELHORESTIMATIVADEGASTOSNECESS¶RIOSPARALIQUI
DOODISPOSITIVODEINTERSEC¼»OCOMA2ODOVIA2½GIS"ITTENCOURT CORRESPONDENTEAO,OTEDO0ROGRAMADE#ONCESSÊES2ODOVI¶RIAS DARAOBRIGA¼»OPRESENTENADATADOBALAN¼O!POLÁTICADA#OMPANHIADElNEQUEEST»OENQUADRADASNOESCOPODAPROVIS»ODE
DO%STADODE3»O0AULO TEMPOROBJETOAEXPLORA¼»ODO3ISTEMA2ODOVI¶RIOQUECOMPREENDEA %XECU¼»O GEST»OElSCALIZA¼»ODOS MANUTEN¼»OASINTERVEN¼ÊESFÁSICASDECAR¶TERPERIÆDICO CLARAMENTEIDENTIlCADO DESTINADASARECOMPORAINFRAESTRUTURACONCEDI
serviços delegados; b) Apoio na execução dos serviços não delegados; c) Gestão dos serviços complementares, na forma do Regula DA¹SCONDI¼ÊEST½CNICASEOPERACIONAISEXIGIDASPELOCONTRATO AOLONGODETODOOPERÁODODACONCESS»O#ONSIDERA SEUMAOBRIGA
MENTODA#ONCESS»O COMPREENDENDOEXECU¼»O GEST»OElSCALIZA¼»O/PRAZODACONCESS»O½DETRINTA ANOS CONTADOSDADATA ¼»OPRESENTEDEMANUTEN¼»OSOMENTEAPRÆXIMAINTERVEN¼»OASERREALIZADA/BRIGA¼ÊESREINCIDENTESAOLONGODOCONTRATODECON
DATRANSFER¾NCIADECONTROLEDOSISTEMAEXISTENTE OUSEJA DEJUNHODE PODENDOSERPRORROGADONAFORMADALEIECONFORME cessão passam a ser provisionadas à medida que a obrigação anterior tenha sido concluída e o item restaurado colocado novamen
CONDI¼ÊESPREVISTASNO#ONTRATODE#ONCESS»ON!24%30!#ONCESSION¶RIAINICIOUSUASOPERA¼ÊESEMDEDEZEMBRODE TE¹DISPOSI¼»ODOSUSU¶RIOS!PROVIS»OPARAMANUTEN¼»O½CONTABILIZADACOMBASENOSmUXOSDECAIXAPREVISTOSDECADAOBJETODE
!#OMPANHIAASSUMIUOSSEGUINTESCOMPROMISSOSDECORRENTESDACONCESS»OAmpliações e melhoramentos: s)MPLANTA¼»O PROVIS»OTRAZIDOSAVALORPRESENTELEVANDO SEEMCONTAOCUSTODOSRECURSOSECONÇMICOSNOTEMPOEOSRISCOSDONEGÆCIOj) Receitas
DE&AIXAS!DICIONAISENTREA2ODOVIA#ASTELLO"RANCOEA2ODOVIA2APOSO4AVARESs)MPLANTA¼»ODE6IAS-ARGINAISENTREODISPO EDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS MUDAN
SITIVODA0ADROEIRAEA2ODOVIA2APOSO4AVARESs)MPLANTA¼»ODESEISPASSARELASPARAPEDESTRESs-ELHORIASNOSDISPOSITIVOSde ¼ASNOVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIOEVARIA¼ÊESMONET¶RIASOUCAM
ENTRONCAMENTODA0ADROEIRAEDA2ODOVIA#ASTELLO"RANCOs#ONSTRU¼»ODEVIADUTO 0ASSAGEM3UPERIORDAESTRADAVELHADE#OTIA BIAISPOSITIVASSOBREPASSIVOSlNANCEIROS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS VARIA¼ÊESMONET¶RIASE
s)MPLANTA¼»ODE"ARREIRAS!CËSTICASEMDETERMINADOSTRECHOSDA2ODOVIAs3ISTEMADE-ONITORA¼»ODE4R¶FEGO INCLUINDO#&46E CAMBIAISSOBREPASSIVOSlNANCEIROS RECOMPOSI¼ÊESDOSAJUSTESAVALORPRESENTESOBREPROVISÊESEMUDAN¼ASNOVALORJUSTODE
ANALISADORESDE4R¶FEGOs3ISTEMADE4ELECOMUNICA¼ÊES INCLUINDO4ELEFONESDE%MERG¾NCIAE0AIN½ISDE-ENSAGEM6ARI¶VELs ATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO#USTOSDEEMPR½STIMOSQUEN»OSEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹
3ISTEMADE!RRECADA¼»O INCLUINDOAIMPLANTA¼»ODEPRA¼ASDEPED¶GIOEs3ISTEMADE#ONTROLEDE&ISCALIZA¼»O INCLUINDOAIM AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOSQUALIlC¶VEISS»ORECONHECIDOSNORESULTADODOEXERCÁCIOCOMBASENOM½TODODATAXA
plantação de postos de pesagem. Bens reversíveis: .OlNALDOPERÁODODECONCESS»ODARODOVIA RETORNAMAO0ODER#ONCEDENTE EFETIVADEJUROSk) Benefícios a empregados: s"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOA
TODOSOSDIREITOS PRIVIL½GIOSEBENSADQUIRIDOS CONSTRUÁDOSOUTRANSFERIDOSNO·MBITODOCONTRATODECONCESS»O!CONCESSION¶RIA EMPREGADOSS»OMENSURADASEMBASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORELACIONADOSEJAPRESTA
terá direito ao ressarcimento relativo aos investimentos necessários para garantir a continuidade e atualidade dos serviços abran do. l) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são cal
GIDOSPELOCONTRATODECONCESS»O DESDEQUEAINDAN»OTENHAMSIDODEPRECIADOSAMORTIZADOSECUJAIMPLEMENTA¼»O DEVIDAMENTE CULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL 
AUTORIZADAPELO0ODER#ONCEDENTE TENHAOCORRIDONOSËLTIMOSCINCOANOSDOPRAZODACONCESS»OOutras informações relevantes: i. PARAIMPOSTODERENDAESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»ODE
Ação Popular Lei Estadual nº 2.481/53 que limita instalações de pedágio no raio de 35 km do marco zero da Capital de São PREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»O
Paulo: 4RATA SEDEA¼»OPOPULARPROPOSTAPORËNICOAUTOR #ESAR!UGUSTO#OELHO.OGUEIRA-ACHADO EMFACEDO%STADODE3»O RECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSAITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTO
0AULO DA!24%30EDOSACIONISTASDO2ODO!NEL/ESTE ##2E%NCALSO#ONSTRU¼ÊES,TDA COMPEDIDODEANULA¼»ODASCL¶USULASDO corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às taxas vigentes na data de apresentação das demonstrações
CONTRATODECONCESS»O PROTOCOLADAEMDEDEZEMBRODE%MDEJANEIRODE FOIDEFERIDALIMINARDETERMINANDOA lNANCEIRAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIDOEMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOS
paralisação da cobrança de pedágio, tendo a companhia recebido e acatado determinação da Agência Reguladora neste sentido, por PARAlNSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDETRIBUTA¼»O/IMPOSTODIFERIDO½MENSURADOPELASALÁQUOTAS
N»OSERPARTEDAA¼»O%MDEJANEIRODE EMVIRTUDEDE3USPENS»ODE,IMINARAPRESENTADAPELO%STADODE3»O0AULO O QUESEESPERAAPLICAR¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASQUANDOREVERTIDAS BASEANDO SENASLEISQUEFORAMPROMULGADASOUSUBSTANTIVA
4RIBUNALDE*USTI¼ASUSPENDEUTALDECIS»O RESTABELECENDOACOBRAN¼ADEPED¶GIOAT½TR·NSITOEMJULGADODOPROCESSO!A¼»OFOI MENTEPROMULGADASAT½ADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS.ADETERMINA¼»ODOIMPOSTODERENDACORRENTEE
JULGADAPROCEDENTE/'OVERNODE3»O0AULO&AZENDADO%STADODE3»O0AULOEA!24%30INTERPUSERAMRECURSOPERANTEO4RIBUNAL DIFERIDOA#OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATIVAS¹SPOSI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIO
de Justiça de São Paulo inclusive contra a aplicação imediata da sentença, tendo em vista a anterior decisão do Tribunal de Justiça, NALDEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!#OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶
QUESUSPENDEUOSEFEITOSAT½OTR·NSITOEMJULGADODAA¼»O OQUEFOIDEFERIDO/RECURSODEAPELA¼»ODO%STADODE3»O0AULOFOI ADEQUADAEMRELA¼»OATODOSOSEXERCÁCIOSlSCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊES
PROVIDOPARAANULAROPROCESSODESDEACITA¼»O AlMDEQUEOAUTOREMENDEAPETI¼»OINICIAL!##2EA%NCALSOINTERPUSERAM DASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEMESTIMATIVASEPREMISSASQUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDE
EMBARGOSDEDECLARA¼»O QUEFORAMREJEITADOS%MDEFEVEREIRODEFORAMINTERPOSTOSRECURSOSEXCEPCIONAISAO34*E34& OS JULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVASINFORMA¼ÊESPODEMSERDISPONIBILIZADAS QUELEVARIAMA#OMPANHIAAMUDAROSEUJUL
QUAIS TIVERAM O SEGUIMENTO NEGADO #ONTRA ESTAS DECISÊES FORAM APRESENTADOS AGRAVOS EM JANEIRO DE  .ESTE MOMENTO  gamento quanto à adequação da provisão existente, tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que
AGUARDA SEOJULGAMENTODESTESAGRAVOSDENEGATÆRIOSDESEGUIMENTODERECURSOSESPECIALEEXTRAORDIN¶RIOii. Reajuste Tarifário de FOREMREALIZADAS/SATIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPASSIVOSEATIVOS
2013: 2EAJUSTEDE/'OVERNODO%STADODE3»O0AULODECIDIUN»OREPASSARAOSUSU¶RIOSDASRODOVIASESTADUAISOSREAJUSTES lSCAISCORRENTES RELACIONADOAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMESMAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREAMESMAENTIDADESUJEITA¹
DASTARIFASDElNIDOSPARADEJULHODE CONFORMECONTRATOSDECONCESS»OEMVIGOR/#ONSELHO$IRETORDA!24%30DELIBEROU  TRIBUTA¼»O5MATIVODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPERDASlSCAIS CR½DITOSlSCAISEDIFEREN¼AS
EMDEJUNHODE AUTORIZAROREAJUSTEDASTARIFASPELAVARIA¼»ODO)'0-&UNDA¼»O'ETËLIO6ARGAS EDElNIRV¶RIASMEDIDAS TEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»OESTEJAMDISPONÁVEISECONTRAOSQUAISSER»OUTI
DECOMPENSA¼»ODASUAN»OCOBRAN¼ADOSUSU¶RIOS PELAI UTILIZA¼»ODEDOVALORDESOBREARECEITABRUTA PREVISTOATÁ LIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»O ADOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSANUAIS/SIMPOSTOSATIVOSDIFERIDOSDECORRENTESDEDIFEREN
TULODEÇNUSVARI¶VELPAGOAO%STADOPARAlNSDElSCALIZA¼»ODOSCONTRATOSII IMPLEMENTA¼»ODACOBRAN¼ADETARIFASRELATIVASAOS ças temporárias consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilida
EIXOSSUSPENSOSDOSCAMINHÊESQUETRANSITAMNASRODOVIASESTADUAISIII UTILIZA¼»OPARCIALDOÇNUSlXODEVIDOAO%STADO CASO de aprovado pela administração. m) Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado líquido
necessário para complementar. Para efetivar tais deliberações, foram adotadas as seguintes medidas: (i) o secretário estadual de atribuível aos controladores da Companhia e a média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Compa
LOGÁSTICAETRANSPORTESEDITOUA2ESOLU¼»O3,4N DEDEJULHODE REGULAMENTANDOACOBRAN¼ADOSEIXOSSUSPENSOSII O nhia não possui instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado básico por ação. n) Direito da concessão: %MCONSI
#ONSELHO$IRETORDA!24%30AUTORIZOU EMDEJULHODE ON»ORECOLHIMENTO PELASCONCESSION¶RIAS DE SOBREARECEITA DERA¼»O¹ORIENTA¼»OCONTIDANOSITENSA EDA/#0# #ONTRATOSDECONCESS»O A#OMPANHIAADOTAAPR¶TICACONT¶BILDE
BRUTAEQUIVALENTEA ATÁTULODEÇNUSVARI¶VELREFERENTESAOSMESESDEJULHO AGOSTOESETEMBRODEEIII O#ONSELHO não ativar o preço da delegação do serviço público, não reconhecendo os valores futuros a pagar ao Poder Concedente (divulgado na
$IRETORDA!24%30DECIDIU EMDEDEZEMBRODE PRORROGARPORPRAZOINDETERMINADOAAUTORIZA¼»OPARAON»ORECOLHIMENTO  NOTAEXPLICATIVAN COMBASENOSTERMOSCONTRATUAIS SOBOENTENDIMENTODOCONTRATODECONCESS»ODA#OMPANHIASERCONTRATO
PELAS#ONCESSION¶RIAS DE SOBREARECEITABRUTAEQUIVALENTEA ATÁTULODEÇNUSVARI¶VEL/CORREQUE ASMEDIDASESTA executório. A Administração da Companhia avalia que estes contratos de concessão podem ser encerrados sem custos relevantes
BELECIDASPELA!24%30N»OFORAMSUlCIENTESPARACOMPENSARINTEGRALMENTEODESEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIROQUEA#ONCESSIO QUEN»OSEJAMINDENIZADOSo) Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura - ICPC 01 (R1): A
N¶RIASUPORTAPELON»OREPASSE AOSUSU¶RIOS DOREAJUSTETARIF¶RIODElNIDOEM0ORESSARAZ»O O2ODO!NEL/ESTE EMDE INFRAESTRUTURA DENTRODOALCANCEDA)NTERPRETA¼»O4½CNICA)#0# #ONTRATOSDE#ONCESS»O N»O½REGISTRADACOMOATIVOIMOBILI
MAIODE PROPÇS!¼»ODE0ROCEDIMENTO/RDIN¶RION CONTRAA!24%30EO%STADODE3»O0AULO  ZADODOCONCESSION¶RIO PORQUEOCONTRATODECONCESS»OPREV¾APENASACESS»ODEPOSSEDESSESBENSPARAAPRESTA¼»ODESERVI¼OS
PLEITEANDOOREEQUILÁBRIOECONÇMICOlNANCEIRODO#ONTRATODE#ONCESS»OEMRAZ»ODAAUS¾NCIADEREAJUSTEDATARIFADEPED¶GIOEM públicos, sendo eles revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem acesso para
EPARCIALEM!A¼»OENCONTRA SEEMFASEDEINSTRU¼»Oiii. Reajuste Tarifário de 2014: !!24%30DETERMINOUAAPLICA¼»O construir e/ou operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no
DEUMÁNDICEDEREAJUSTEDIVERSODOCONTRATUAL EMRAZ»ODEC¶LCULOUNILATERALQUECONSIDEROUEFEITOSDECORRENTESDAAPLICA¼»ODE contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance desta Interpretação, o concessionário atua como prestador de
ÁNDICEDEREAJUSTEEM MASIMPEDIUSUACOBRAN¼AAOSUSU¶RIOSDEVIDO¹COMPENSA¼»OTARIFASOBREEIXOSSUSPENSOSEREDU¼»O serviço, con
DA OUTORGA VARI¶VEL  %M  DE JULHO DE   A #ONCESSION¶RIA PROPÇS !¼»O DE 0ROCEDIMENTO /RDIN¶RIO N 
 VISANDOAAPLICA¼»ODOÁNDICEPREVISTONORESPECTIVO#ONTRATODE#ONCESS»O¹STARIFASDEPED¶GIO.OCASODO
RodoAnel, o índice não contratual foi superior ao contratual. Todavia, pela irregularidade, a Companhia requereu o índice correto.
%MDEMAR¼ODEFOIPUBLICADASENTEN¼AJULGANDOPROCEDENTEAA¼»O%MDEMAR¼ODE FORAMOPOSTOSEMBARGOSDE
DECLARA¼»OPELO2ODO!NEL PELA!24%30EPELO%STADODE3»O0AULO!PÆSJULGAMENTODOSEMBARGOSDEDECLARA¼»O A!24%30EO
%STADODE3»O0AULOINTERPUSERAMRECURSOSDEAPELA¼»O/JULGAMENTODOSRECURSOSDEAPELA¼»ODO%STADODE30!24%30OCORREU
EMDEJANEIRODE TENDOO4RIBUNALDE*USTI¼ADE3»O0AULO4*30 NEGADOPROVIMENTOAOSRECURSOS%MJULHODE FORAM
INADMITIDOSOSRECURSOSINTERPOSTOSPELO%STADODE3»O0AULOEPELA!24%30AOSTRIBUNAISSUPERIORES%MDEAGOSTODE O
%STADODE3»O0AULOEA!24%30INTERPUSERAMAGRAVOSEMRECURSOESPECIALERECURSOEXTRAORDIN¶RIO QUEAGUARDAMJULGAMENTO/S
EFEITOSDASENTEN¼AEST»OSUSPENSOSDEVIDOASUSPENS»ODELIMINARDEFERIDAPELO0RESIDENTEDO4*30EMDEAGOSTODE/S
ACIONISTASEAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREITERAMASUACONlAN¼ANOSPROCEDIMENTOSLEGAISVIGENTES APLIC¶VEISAOCONTRATODE
concessão e mantêm a expectativa de que é possível um desfecho favorável para todos os casos.
2. Principais práticas contábeis
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas demons
TRA¼ÊESlNANCEIRASa) Receitas de serviços: !SRECEITASDEPED¶GIOS»ORECONHECIDASQUANDODAUTILIZA¼»OPELOSUSU¶RIOSDARODO
VIA!SRECEITASACESSÆRIASS»ORECONHECIDASQUANDODAPRESTA¼»ODOSSERVI¼OS2ECEITASDECONSTRU¼»O3EGUNDOA)#0#2 
QUANDOACONCESSION¶RIAPRESTASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOUMELHORIASNAINFRAESTRUTURA CONTABILIZARECEITASECUSTOSRELATIVOSA
ESTESSERVI¼OSDEACORDOCOMO#0#n#ONTRATOSDECONSTRU¼»O/EST¶GIODECONCLUS»O½AVALIADOPELAREFER¾NCIADOLEVANTAMEN
TODOSTRABALHOSREALIZADOS5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIlCATIVANASUAREALIZA¼»Ob) )NSTRUMENTOSlNANceiros: s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEINICIALMENTEOSEMPR½STIMOSERECEBÁVEISNADATAEMQUEFORAM
ORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSlNANCEIROSINCLUINDOOSATIVOSDESIGNADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO S»ORECONHECI
dos inicialmente na data da negociação, na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen
TO!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA
#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOSAORECEBIMENTODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»O NA
QUALESSENCIALMENTEOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSs!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSRE
GISTRADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO5MATIVOOUPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO
CASOSEJACLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»OOUTENHASIDODESIGNADOCOMOTALNOMOMENTODORECONHECIMENTOINICIAL/S
CUSTOSDATRANSA¼»O APÆSORECONHECIMENTOINICIAL S»ORECONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOS!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS
REGISTRADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOS»OMEDIDOSPELOVALORJUSTOEMUDAN¼ASNESTES»ORECONHECIDASNORESULTADODO
EXERCÁCIOs%MPR½STIMOSERECEBÁVEIS%MPR½STIMOSERECEBÁVEISS»OATIVOSlNANCEIROSCOMPAGAMENTOSlXOSOUCALCUL¶VEISQUEN»O
S»OCOTADOSNOMERCADOATIVO4AISATIVOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEPELOVALORJUSTOACRESCIDODEQUAISQUERCUSTOSDETRANSA¼»O
ATRIBUÁVEIS!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL OSEMPR½STIMOSERECEBÁVEISS»OMEDIDOSPELOCUSTOAMORTIZADOATRAV½SDOM½TODODOS
JUROSEFETIVOS DECRESCIDOSDEQUALQUERPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELs0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIA
RECONHECEINICIALMENTETÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSNADATAEMQUES»OORIGINADOS4ODOSOSOUTROSPASSIVOSlNANCEIROSINCLUINDO
AQUELESPASSIVOSDESIGNADOSPELOVALORJUSTOREGISTRADONORESULTADO S»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADENEGOCIA¼»O NAQUAL
SETORNAUMAPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO!#OMPANHIABAIXAUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOTEMSUASOBRI
GA¼ÊESCONTRATUAISRETIRADAS CANCELADASOULIQUIDADASs#APITALSOCIALAções ordinárias: !¼ÊESORDIN¶RIASS»OCLASSIlCADASCOMO
PATRIMÇNIOLÁQUIDO#USTOSADICIONAISDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹EMISS»ODEA¼ÊESS»ORECONHECIDOSCOMODEDU¼»ODOPATRIMÇNIO
líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Ações preferenciais: !SA¼ÊESPREFERENCIAISS»OCLASSIlCADASCOMOPATRIMÇNIOLÁQUI
DOCASOSEJAMN»ORESGAT¶VEIS OUSOMENTERESGAT¶VEIS¹ESCOLHADA#OMPANHIA!¼ÊESPREFERENCIAISN»OD»ODIREITOAVOTOEPOS
SUEMPREFER¾NCIANALIQUIDA¼»ODASUAPARCELADOCAPITALSOCIAL!SA¼ÊESPREFERENCIAIST¾MDIREITOADIVIDENDODESUPERIORAO
pago a detentores de ações ordinárias. c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa
EINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALDETR¾SMESESOUMENOSAPARTIRDADATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOS
AUMRISCOINSIGNIlCANTEDEALTERA¼»ODEVALORd) Custo de transação na emissão de títulos de dívida: Os custos incorridos na
CAPTA¼»ODERECURSOSJUNTOATERCEIROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODOCUSTO
AMORTIZADO QUECONSIDERAA4AXA)NTERNADE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOSENCARGOSlNANCEIROSDURANTEAVI
G¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNOCONSIDERATODOSOSmUXOSDECAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»O
da transação até todos os pagamentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. e) Ativo imobilizado: s2ECONHE
CIMENTOEMENSURA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODEBENS DEDUZIDODASDEPRE
ciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. Os custos dos ativos
IMOBILIZADOSS»OCOMPOSTOSPELOSGASTOSQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»OCONSTRU¼»ODOSATIVOS INCLUINDOCUSTOSDOS
materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessária para que esse
POSSAOPERAR!L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIlC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCAPITALIZADOS1UANDOPARTESDEUMITEMDO
IMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELASS»OREGISTRADASCOMOITENSINDIVIDUAISCOMPONENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROS
GASTOSS»OCAPITALIZADOSAPENASQUANDOH¶UMAUMENTONOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUESEREFEREM CASO
CONTR¶RIO S»ORECONHECIDOSNORESULTADOCOMODESPESAS'ANHOSEPERDASNAALIENA¼»ODEUMITEMDOIMOBILIZADOAPURADOSPELA
comparação entre os recursos advindos de alienação com o valor contábil do mesmo são reconhecidos no resultado em outras recei
TASDESPESASOPERACIONAIS/CUSTODEREPOSI¼»ODEUMCOMPONENTEDOIMOBILIZADO½RECONHECIDOCOMOTAL CASOSEJAPROV¶VELQUE
SEJAMINCORPORADOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALORCONT¶BILDOCOMPO
NENTEQUETENHASIDOREPOSTOPOROUTRO½BAIXADO/SCUSTOSDEMANUTEN¼»OS»ORECONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOSs
$EPRECIA¼»O!DEPRECIA¼»O½COMPUTADAPELOM½TODOLINEAR ¹STAXASCONSIDERADASCOMPATÁVEISCOMAVIDAËTILECONÇMICALIMITADA
AOPRAZODECONCESS»O!SPRINCIPAISTAXASDEDEPRECIA¼»OEST»ODEMONSTRADASNANOTAEXPLICATIVAN/SM½TODOSDEDEPRECIA
¼»O ASVIDASËTEISEOSVALORESRESIDUAISS»OREVISTOSACADAENCERRAMENTODEEXERCÁCIOSOCIALEEVENTUAISAJUSTESS»ORECONHECIDOS
como mudanças de estimativas contábeis. f) Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTESATIVOSINTANGÁVEISs$IREITODE
USOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»ODEMONSTRADOSAOCUSTODEAQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O 
CALCULADADEACORDOCOMOTEMPOESPERADODEGERA¼»ODEBENEFÁCIOECONÇMICOESTIMADO0ARAMAIORESDETALHESVIDENOTAEXPLICA
TIVANs$IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA VIDENOITEMhOvg) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): s
!TIVOSlNANCEIROS5MATIVOlNANCEIRON»OMENSURADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½AVALIADOACADADATADEAPRESENTA¼»O
PARAAPURARSEH¶EVID¾NCIAOBJETIVADEQUETENHAOCORRIDOPERDANOSEUVALORRECUPER¶VEL5MATIVOTEMPERDANOSEUVALORRECUPE
R¶VELSEUMAEVID¾NCIAOBJETIVAINDICAQUEUMEVENTODEPERDAOCORREUAPÆSORECONHECIMENTOINICIALDOATIVO EQUEAQUELEEVENTO
DEPERDATEVEUMEFEITONEGATIVONOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOSQUEPODEMSERESTIMADOSDEUMAMANEIRACONl¶VEL5MA
REDU¼»ODOVALORRECUPER¶VELCOMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROMEDIDOPELOCUSTOAMORTIZADO½CALCULADACOMOADIFEREN¼AENTREO
VALORCONT¶BILEOVALORPRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOS¹TAXADEJUROSEFETIVAORIGINALDOATIVO!S
PERDASESUASREVERSÊESS»ORECONHECIDASNORESULTADOEREmETIDASEMUMACONTADEPROVIS»OCONTRARECEBÁVEISs!TIVOSN»OlNAN
CEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODE
PERDANOVALORRECUPER¶VELE CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired, um novo valor do ativo pode ser determinado. A
#OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS 
COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERAN
DOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSACADAUNIDADEGERADORADECAIXA$URANTEAPROJE¼»O AS
PREMISSASCHAVESCONSIDERADASEST»ORELACIONADAS¹ESTIMATIVADETR¶FEGOUSU¶RIOSDOSPROJETOSDEINFRAESTRUTURADETIDOS AOS
ÁNDICESQUEREAJUSTAMASTARIFAS AOCRESCIMENTODO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDADEAO0)"DECADANEGÆCIO 
INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITALETAXASDEDESCONTOS5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASO
OVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALORRECUPER¶VELESTIMADO5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GIO
N»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADA
DATADEAPRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MAPERDADE
valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condi
¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUETERIASIDOAPURADO LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASO
a perda de valor não tivesse sido reconhecida. h) Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA#OMPA
NHIAPOSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO QUEPOSSASERESTIMADADE

PRIORIZAROSTEMASCOMABORDAGEMESPECÁlCAPARAOSMODAISEMOPERA¼»O.ADIVULGA¼»ODESEUDESEMPENHO A#OMPANHIA CONVIDADO
PARAFAZERPARTEDOGRUPODEEMPRESASfrontrunners do Relato Integrado, busca evidenciar como sua estratégia de atuação gerar valor em
SEISDIFERENTESTIPOSDECAPITAIS PROPOSTOSPELO))2#I lNANCEIROII NATURALIII HUMANOIV MANUFATURADOV INTELECTUALEVI SOCIAL
EDERELACIONAMENTO$ESSAMANEIRA ACIONISTAS ORGANIZA¼ÊESDOSETORlNANCEIRO ANALISTASDEMERCADOEOUTROSPËBLICOST¾MACESSOA
informações mais completas e abrangentes sobre os impactos positivos proporcionados pelo modelo de negócios. Além da prestação de
CONTAS AATUA¼»OSUSTENT¶VELDA#OMPANHIA½REFOR¼ADAPORMEIODAADES»OACOMPROMISSOSVOLUNT¶RIOSDE·MBITOGLOBAL!#OMPANHIA
½SIGNAT¶RIADO0ACTO'LOBALDESDE RESPONDEVOLUNTARIAMENTEAOSQUESTION¶RIOSDAPLATAFORMA#ARBON$ISCLOSURE0ROJECT#$0 E
CONTEMPLA NADElNI¼»ODESUAESTRAT½GIA ASCONTRIBUI¼ÊESDESEUSNEGÆCIOSPARAOS/BJETIVOSDO$ESENVOLVIMENTO3USTENT¶VEL/$3 
0RIMEIRA#OMPANHIALISTADANOSEGMENTO.OVO-ERCADODA" EM A#OMPANHIAATUALMENTECOMPÊEASCARTEIRASDO§NDICEDE
3USTENTABILIDADE%MPRESARIAL)3% EDO§NDICEDE#ARBONO%lCIENTE)#/ QUERECONHECEMASORGANIZA¼ÊESCOMMELHORDESEMPENHO
NAGEST»ODEASPECTOSECONÇMICOSESOCIOAMBIENTAIS$ESDE O)NSTITUTO##2½RESPONS¶VELPORCENTRALIZARAGEST»ODOSPROJETOS
e das iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social, nos municípios de atuação das empresas controladas pela CCR. Os
INVESTIMENTOSS»OREALIZADOSCOMRECURSOSPRÆPRIOSEDEINCENTIVOSlSCAIS,EI2OUANET ,EIDE)NCENTIVOAO%SPORTE &UNDOS-UNICIPAIS
DOS$IREITOSDA#RIAN¼AEDO!DOLESCENTEE&UNDOS-UNICIPAISDO)DOSO 0ARACONHECEROSPROJETOSDESENVOLVIDOS ACESSEWWWINSTITUTOCCR
COMBR ! #OMPANHIA TAMB½M POSSUI PARCERIAS ESTRAT½GICAS COM ORGANIZA¼ÊES ALINHADAS AOS SEUS VALORES E QUE CONTRIBUEM PARA O
DESENVOLVIMENTOSUSTENT¶VEL%NTREESSESPARCEIROSEST»OO)NSTITUTO%THOSDE%MPRESASE2ESPONSABILIDADE3OCIALEA#HILDHOOD"RASIL 
que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 4.1. Gestão de Sustentabilidade: A Companhia possui um
PROGRAMAESTRUTURADOCOMMETAS RECURSOSERESPONS¶VEISDElNIDOSPARAAGEST»ODERECURSOSAMBIENTAIS%STEPROGRAMATEMFOCOA
melhoria contínua, baseada em abordagens preventivas de gestão ambiental, visando o uso ou consumo sustentável de recursos naturais
RENOV¶VEISNOLONGOPRAZO.OANODEA#OMPANHIAMANTEVEASCERTIlCA¼ÊESCONQUISTADAS)3/ )3/E/(3!3 
OPERANDOO3') 3ISTEMADE'EST»O)NTEGRADO QUECONTEMPLAASA¼ÊESDE1UALIDADE -EIO!MBIENTE 3EGURAN¼ADO4RABALHOE3AËDE
/CUPACIONAL.OQUECONCERNEAEMISS»ODE'ASESDO%FEITO%STUFA EMA#OMPANHIAATINGIUSUASMETASEREDUZIUSUASEMISSÊES
ABSOLUTASERELATIVASDIRETASs0RINCIPAISPROJETOSSOCIAISDESENVOLVIDOSPELA#OMPANHIA!#OMPANHIADESENVOLVEEAPOIADIVERSOS
PROJETOSJUNTOASEUSPËBLICOSDERELACIONAMENTO/SPROJETOSQUEMAISSEDESTACARAMEMFORAM#AMINHOSPARAA#IDADANIA QUE
LEVAEDUCA¼»ONOTR·NSITOEMEIOAMBIENTEPARAALUNOSDOEANOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO4AMB½MVALEDESTACAROPROJETO
TEATRAL@!CULPA½DEQUEMQUEPROPORCIONACULTURAEENTRETENIMENTO¹SCRIAN¼ASCARENTESESTIMULANDOAREmEX»OSOBREMUNDODIGITAL
!#OMPANHIACONTRIBUIUSOCIALMENTEATRAV½SDACAMPANHADEAGASALHOSQUEFORAMDOADOS¹SENTIDADESlLANTRÆPICASE¹SCOMUNIDADES
CARENTESEXISTENTESAOLONGODOTRECHOOESTEDO2ODOANEL PORMEIODOS&UNDOS3OCIAISMUNICIPAISs0RINCIPAISA¼ÊESPARAREDU¼ão
DOCONSUMODE¶GUA ENERGIAEGERA¼»ODERESÁDUOS%MFORAMREALIZADASA¼ÊESPARAAREDU¼»ODOCONSUMODEAGUA ENERGIA 
COMBUSTÁVELEGERA¼»ODERESÁDUOS COMOOBJETIVODEREDUZIROSIMPACTOSAMBIENTAIS%NTREASA¼ÊESIMPLANTADAS FOICONSTITUÁDOUM
GRUPODETRABALHOPARADElNIRASESTRAT½GIASDECOMUNICA¼»OPARACONSCIENTIZA¼»ODOSCOLABORADORES INTENSIlCANDOANECESSIDADEDA
mudança de hábitos e comportamento em relação ao consumo consciente. A Companhia também investiram em equipamentos, como
SISTEMASDECAPTA¼»ODE¶GUADACHUVA SISTEMADEREAPROVEITAMENTODE¶GUA AQUISI¼»ODE'EOFONEPARAIDENTIlCA¼»ODEPOSSÁVEIS
VAZAMENTOS INSTALA¼»ODEEQUIPAMENTODECONTROLEDEVAZ»OEMTORNEIRASECAIXASACOPLADAS TROCADEILUMINA¼»OCONVENCIONALPARA
ILUMINA¼»OA,%$ ALTERA¼»ONAUTILIZA¼»ODECOMBUSTÁVEISOPTANDOPARAOSMENOSPOLUENTESEGEST»ODERESÁDUOSCONSIDERANDOALOGÁSTICA
REVERSA E RECICLAGEM s )NVESTIMENTO EM TREINAMENTOS E CAPACITA¼ÊES PARA OS COLABORADORES ! #OMPANHIA TRABALHA ATIVAMENTE DE
MANEIRAADESENVOLVERSEUSCOLABORADORES%MCONTINUIDADEAOTRABALHOQUEVEMSENDOREALIZADO NOANODE OCORRERAMDIVERSOS
TREINAMENTOS DESTACANDO SE 3UPER)NTERA¼»O'EST»O 0ARTICIPATIVA DISSEMINA¼»O AOS COLABORADORES DO !TENDIMENTO SOBRE AS METAS
PACTUADASPARAOANOERESULTADOSDOANOANTERIOR 7ORKSHOP'EST»ODE0ESSOASn/PAPELINDELEG¶VELDO,ÁDERE0ROGRAMA!PRIMORANDO
5. Considerações Finais
5.1. Agradecimentos: Gostaríamos de expressar os nossos agradecimentos aos usuários, acionistas, instituições governamentais,
lNANCIADORES PRESTADORESDESERVI¼OSEATODOSOSCOLABORADORESDA#OMPANHIA5.2. Auditores Independentes: Informamos que, no
EXERCÁCIOENCERRADOEMDEDEZEMBRODE N»OFORAMCONTRATADOS!UDITORES)NDEPENDENTESPARATRABALHOSDIVERSOSDAQUELES
DEAUDITORIAEXTERNA.ORELACIONAMENTOCOM!UDITOR)NDEPENDENTE BUSCOU SEAVALIAROCONmITODEINTERESSESCOMTRABALHOSDEN»O
auditoria com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover
NOSSOS INTERESSES !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS AQUI APRESENTADAS EST»O DE ACORDO COM OS CRIT½RIOS DA LEGISLA¼»O SOCIET¶RIA
BRASILEIRA EFORAMELABORADASAPARTIRDEINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADAS!SINFORMA¼ÊESN»OlNANCEIRAS ASSIMCOMOOUTRAS
INFORMA¼ÊESOPERACIONAIS N»OFORAMOBJETODEAUDITORIAPORPARTEDOSAUDITORESINDEPENDENTES5.3. Cláusula Compromissória: O
'RUPO##2EST¶VINCULADO¹ARBITRAGEMNA#·MARADE!RBITRAGEMDO-ERCADO CONFORMECL¶USULACOMPROMISSÆRIACONSTANTEEMSEU
estatuto social. 5.4. Declaração da Diretoria: %MOBSERV·NCIA¹SDISPOSI¼ÊESCONSTANTES A$IRETORIADECLARAQUEDISCUTIU REVIUE
concordou com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes, emitido nesta data, e com as demonstrações
lNANCEIRASRELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE
"ARUERI DEFEVEREIRODE
A Administração.
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2017
2016
Receita operacional líquida



Custos dos serviços prestados
Custo de construção


Provisão de manutenção



$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O


Custo da outorga


Serviços


Custo com pessoal


Materiais, equipamentos e veículos




Outros




Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesa com pessoal


Serviços


Materiais, equipamentos e veículos


$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O


%NERGIAEL½TRICA


Contribuição Sindical Patronal


Impostos, taxas e despesas com cartório




Outros




Outros resultados operacionais
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO


2ESULTADOlNANCEIRO



Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social


)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL DIFERIDOS
A




Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação ordinária - R$
 
 
Prejuízo por ação preferencial - R$
 
 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$EMONSTRA¼ÊESDORESULTADOABRANGENTEPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
2017
2016
Prejuízo do exercício


Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
Capital Social Prejuízos acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2016



Aumento de capital


0REJUÁZODOEXERCÁCIO




!BSOR¼»ODE0REJUIZO



Saldos em 31 de dezembro de 2016
0REJUÁZODOEXERCÁCIO





Saldos em 31 de dezembro de 2017
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
0REJUÁZODOEXERCÁCIO


!JUSTESPOR
Imposto de renda e contribuição social diferidos


Apropriação de despesas antecipadas relacionadas à concessão


$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O


"AIXADEATIVOIMOBILIZADO


#APITALIZA¼»ODECUSTODEEMPR½STIMOS


Juros e variação monetária sobre debêntures


Constituição e reversão da provisão para riscos trabalhistas e previdenciários


Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Constituição de provisão de manutenção


!JUSTESAVALORPRESENTEDAPROVIS»ODEMANUTEN¼»O


Juros e variação monetária sobre mútuos com partes relacionadas


Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber


#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS

Tributos a recuperar


Despesas antecipadas e outras


Adiantamento a fornecedores

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores


&ORNECEDORES PARTESRELACIONADAS


Obrigações sociais e trabalhistas


Impostos e contribuições a recolher e provisão imposto de renda e contribuição social


Obrigações com o poder concedente


Pagamentos de provisão para riscos trabalhistas e previdenciários


2EALIZA¼»ODAPROVIS»ODEMANUTEN¼»O

Outras contas a pagar


#ESS»OONEROSA RECEBIMENTO

Mútuos com terceiros

499.025
158.267
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
!QUISI¼»ODEATIVOIMOBILIZADO


Adições ao ativo intangível


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

Mútuos com partes relacionadas

Recebimento
Caixa proveniente das atividades de investimento
(110.213)
23.928
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Debêntures
Captações


Pagamentos de principal


0AGAMENTOSDEJUROS


Mútuos com partes relacionadas
Captações

Pagamentos de principal

!&!# PARTESRELACIONADAS


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
(412.905)
(180.299)
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
(24.093)
1.896
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício


.OlNALDOEXERCÁCIO


(24.093)
1.896
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

continua
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

DO#$)RELATIVO¹SDEB¾NTURESE)'0 -RELATIVOAOÇNUSDACONCESS»O!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUAMAIORIA
VINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASNOS  E!STARIFAS
DEPED¶GIOS»OREAJUSTADASPORÁNDICESDEINmA¼»Oc) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de
C·MBIODASMOEDASESTRANGEIRASUTILIZADASPARAAAQUISI¼»ODEEQUIPAMENTOSEINSUMOSNOEXTERIOR BEMCOMOPARAALIQUIDA¼»ODE
PASSIVOSlNANCEIROS#OMAlNALIDADEDESEPROTEGERDOSVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANGEIRAS A#OMPANHIAAVALIA
permanentemente a contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. D 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIro) e liquidez: Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia
FAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOS
permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos
EMCONTRATOSDEDEB¾NTURES!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERACIONALDOS
NEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDAS
NASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual de vencimento:
-ENOSDEANO Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 3 anos Entre 3 e 4 anos Acima de 4 anos
Debêntures (a)





Fornecedores e outras contas a pagar

&ORNECEDORES PARTESRELACIONADAS

0ARTES2ELACIONADAS !&!#

Obrigações com o poder concedente

(a) Valores brutos dos custos de transação.
%MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAPOSSUICAPITALCIRCULANTELÁQUIDONEGATIVODE2 SUBSTANCIALMENTECOMPOSTO
PORDEB¾NTURESAPAGAR CONFORMEMENCIONADONANOTAEXPLICATIVAN%SSASDÁVIDASS»OFORMADASPORCAPTA¼ÊESAPLICADASEM
PROJETOSJ¶PERFORMADOS!L½MDAGERA¼»ODECAIXADECORRENTEDESUASATIVIDADES A#OMPANHIAEST¶PERMANENTEMENTEREESTRU
turando suas dívidas.
2017
2016
6. #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCIRAS
Caixa e bancos


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Fundos de investimentos




2017
2016
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


Fundos de investimentos


!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA AOANO AOANOEM
DEDEZEMBRODE 
2017
2016
7. Contas a receber
0ED¶GIOELETRÇNICOA




Receitas acessórias (b)




Provisão para créditos de liquidação duvidosa (c)


Idade de vencimento dos títulos:
2017
2016
Créditos a vencer


#R½DITOSVENCIDOSAT½DIAS




#R½DITOSVENCIDOSH¶MAISDEDIAS


(a) Créditos a receber decorrentes dos serviços prestados aos usuários, relativos às tarifas de pedágio que serão repassadas às
concessionárias e créditos a receber decorrentes de vale pedágio; (b) Créditos de receitas acessórias (principalmente ocupação de
faixa de domínio e locação de painéis publicitários) previstas nos contratos de concessão; e (c) A Provisão para Créditos de Liqui
DA¼»O$UVIDOSA0#,$ ½CONSTITUÁDAPARATÁTULOSVENCIDOSH¶MAISDEDIAS!0#,$REmETEOHISTÆRICODEPERDADA#OMPANHIA
8. Imposto de renda e contribuição social
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos: A conciliação do imposto de renda e contribui
ção social registrada no resultado é demonstrada a seguir:
2017
2016
0REJUÁZOANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

 
Alíquota nominal


Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal


Despesas indedutíveis

 

 
/UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOS
 
 


)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL DIFERIDOS


Alíquota efetiva de impostos
b. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens:
2017
2016
Bases ativas
2ECLASSIlCADO 
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVASA


Constituição da provisão de manutenção


$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIB


Provisão para participação nos resultados (PLR)


Provisão para créditos de liquidação duvidosa


Provisão para riscos trabalhistas




Bases passivas


$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIB
 
 


Ativo diferido líquido
 2ECLASSIlCA¼»ODAABERTURAENTRELINHASPARAMELHORAPRESENTA¼»OA !#OMPANHIAESTIMARECUPERAROSCR½DITOSTRIBUT¶RIOS
DECORRENTESDEPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVASDACONTRIBUI¼»OSOCIALAPARTIRDOEXERCÁCIODE
!RECUPERA¼»ODOSCR½DITOSTRIBUT¶RIOSPODER¶SERREALIZADAEMPRAZOINFERIORAOACIMAESTIMADO EMFUN¼»ODEREORGANIZA¼ÊES
DEESTRUTURADECAPITALB 3ALDOSDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASRESULTANTEDAAPLICA¼»ODOARTIGONDALEINlMDO
2EGIME4RIBUT¶RIODE4RANSI¼»O COMPOSTOPRINCIPALMENTEPORDEPRECIA¼»ODOATIVOIMOBILIZADOlSCAL VERSUSAMORTIZA¼»ODOATIVO
INTANGÁVELCONT¶BIL ECUSTOSDEEMPR½STIMOSCAPITALIZADOS
2017
2016
9. Pagamentos antecipados relacionados à concessão
Circulante


Não circulante


/SPAGAMENTOSANTECIPADOSNOINÁCIODACONCESS»OEPR½ PAGAMENTOSAOPODERCONCEDENTE RELATIVOS¹OUTORGAlXADACONCESS»O 
FORAMATIVADOSEEST»OSENDOAPROPRIADOSAORESULTADOPELOPRAZODECONCESS»O
10. Partes relacionadas
/SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEEDE ASSIMCOMOASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMOSRESULTADOS
DOSEXERCÁCIOSDEE RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS DECORREMDETRANSA¼ÊESENTREA#OMPANHIA SUA
CONTROLADORA PROlSSIONAISCHAVESDAADMINISTRA¼»OEOUTRASPARTESRELACIONADAS
Transações
2017
Serviços
Imobilizado/
Receitas
Despesas
prestados
intangivel Receitas lNANCEIRAS
lNANCEIRAS
Controladora
CCR S.A.
 (b)


 (b)
Outras partes relacionadas
AutoBAn



 (e)

NovaDutra



 (e)

ViaOeste



 (e)

%NCALSO#ONSTRU¼ÊES,TDA




 (f)
 (d)




CPC





4OTAL DEDEZEMBRODE





4OTAL DEDEZEMBRODE
Saldos
2017
Ativo
Passivo
Contas a
Cessão
Fornecedores e
AFAC
receber
onerosa -ËTUOS
contas a pagar
Controladora
CCR S.A.


  (a)
 (b)
Outras partes relacionadas
6IA1UATRO
 (c)



 (c)
ViaOeste
 (c)



 (c)




 (d)
CPC
4OTALCIRCULANTE DEDEZEMBRODE







  

4OTALN»OCIRCULANTE DEDEZEMBRODE


  

4OTAL DEDEZEMBRODE

 


4OTAL DEDEZEMBRODE
.A!'/REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA¼»OANUALDOSMEMBROSDOCONSELHODAADMINISTRA¼»OEDIRETORIADA
#OMPANHIADEAT½2 AQUALN»OINCLUIOSENCARGOSSOCIAISA !DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITALB #ONTRATODE
PRESTA¼»ODESERVI¼OSDEGEST»OADMINISTRATIVANAS¶REASDECONTABILIDADE ASSESSORIAJURÁDICA SUPRIMENTOS TESOURARIAERECURSOS
HUMANOSEXECUTADOSPELA##2n$IVIS»O!CTUA CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIAËTILDOM¾SC 2EFERE SEA
encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores; (d) Contrato de prestação exclusivo de serviços de
ADMINISTRA¼»ODEOBRASDEINVESTIMENTOS CONSERVA¼»O SERVI¼OSDEINFORM¶TICAEMANUTEN¼»O CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMEN
SALMENTENODIAËTILDOM¾S EE 2EFERE SEACESS»OONEROSADECR½DITODE)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOlSCAISEBASESNEGATIVASDO
2ODO!NEL/ESTE CONFORMEAUTORIZADOPELOARTIGODA-EDIDA0ROVISÆRIAn-0 CONVERTIDAPARA,EI/SJUROS 
DEDO#$) SER»OPAGOSSEMESTRALMENTEEMABRILEOUTUBRODECADAANO AT½OVENCIMENTOlNALDAOPERA¼»O EMDEOUTUBRO
DE QUANDOSER¶EFETUADOOPAGAMENTODOPRINCIPAL%MDEMAIODE O2ODO!NEL/ESTECEDEUACESS»OPARAA##2 
SENDOQUENESTAOPERA¼»OHOUVEDESCONTODOSCR½DITOSFUTUROSAUMATAXADEMERCADODE AOANOF #ONTRATODEMËTUO
REMUNERADO¹VARIA¼»OACUMULADADEDO#$)ENTREO2ODO!NEL/ESTEEASUAACIONISTA%NCALSO COMVENCIMENTOPREVISTOEM
DENOVEMBRODE%MDEJULHODEESTEMËTUOFOICEDIDOPARAO&UNDODE)NVESTIMENTOSEM$IREITOS#REDITÆRIOS&)$# 
11. Ativo Imobilizado
2016
2017
-OVIMENTA¼»ODOCUSTO
Saldo inicial
Adições
Baixas Transferências (a)
3ALDOlNAL
Móveis e utensílios





Máquinas e equipamentos


 
 

Veículos


 


%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS


 


)MOBILIZADOEMANDAMENTO



 



 
 

&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSIMOBILIZADOS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2EM2EM !TAXAM½DIADE
CAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOPELOSALDOM½DIODEDEB¾NTURES E AAEM

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. "ARUERI 30Opinião: %XAMINAMOSASDE
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#ONCESSION¶RIADO2ODOANEL/ESTE3!#OMPANHIA QUECOMPREENDEMOBALAN¼OPATRIMONIALEMDE
DEZEMBRODEEASRESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOS
mUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS COMPREENDENDOASPOLÁTICASCONT¶
BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAM
ADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA#ONCESSION¶RIADO2ODOANEL/ESTE3!EM
DEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMAS
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: .OSSAAUDITORIAFOICONDUZIDADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTER
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
h2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DE
ACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDAS
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita
MOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OPrincipais assuntos de auditoria:
0RINCIPAISASSUNTOSDEAUDITORIAS»OAQUELESQUE EMNOSSOJULGAMENTOPROlSSIONAL FORAMOSMAISSIGNIlCATIVOSEMNOSSAAUDITORIA
DOEXERCÁCIOCORRENTE%SSESASSUNTOSFORAMTRATADOSNOCONTEXTODENOSSAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMOUMTODOENA
FORMA¼»ODENOSSAOPINI»OSOBREESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASE PORTANTO N»OEXPRESSAMOSUMAOPINI»OSEPARADASOBREESSES
assuntos. a) Redução ao valor recuperável (impairment DEATIVOSN»OlNANCEIROSRELACIONADOS¹CONCESS»OConforme menciona
DONANOTAEXPLICATIVAG A#OMPANHIAAVALIOUAEXIST¾NCIADEINDICADORDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELEPARAOC¶LCULODOVALOR
RECUPER¶VELUTILIZOU SEDOM½TODODEmUXODECAIXADESCONTADOCOMBASEEMPROJE¼ÊESECONÇMICO lNANCEIRAS QUE½BASEADONOOR¼A
MENTOAPROVADOPELA#OMPANHIA NADATADAAVALIA¼»OAT½¹DATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUE
REmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOS¹#OMPANHIA$EVIDO¹SINCERTEZASINERENTESAOPROCESSODEDETERMINA¼»ODASESTIMATIVAS
DEmUXOSCAIXAFUTUROSESUASPREMISSASPARADETERMINARACAPACIDADEDERECUPERA¼»ODEATIVOS COMOAESTIMATIVADETR¶FEGOUSU¶RIOS
DOSPROJETOSDEINFRAESTRUTURADETIDOS AOSÁNDICESQUEREAJUSTAMASTARIFAS AOCRESCIMENTODO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPEC
TIVAELASTICIDADEAO0)"DONEGÆCIO CUSTOSOPERACIONAIS INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITALETAXASDEDESCONTOS BEMCOMO¹COMPLEXI
DADEDOPROCESSO OQUALREQUERUMGRAUSIGNIlCATIVODEJULGAMENTOPORPARTEDA#OMPANHIAPARADETERMINA¼»ODESSAESTIMATIVA
CONT¶BIL CONSIDERAMOSESSEASSUNTOSIGNIlCATIVOPARAANOSSAAUDITORIAComo nossa auditoria conduziu esse assunto: 2EALIZAMOSO
entendimento do desenho dos controles internos chave relacionados com a preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e
AN¶LISESAOVALORRECUPER¶VELDISPONIBILIZADASPELA#OMPANHIA!VALIAMOSAADEQUA¼»ODASMETODOLOGIASEPREMISSASUTILIZADASPELA
#OMPANHIAPARADETERMINARAEXIST¾NCIADEINDICADORESDEQUEOSATIVOSN»OlNANCEIROSRELACIONADOS¹CONCESS»OPOSSAMTERINDÁCIOS
DEDESVALORIZA¼»O#OMOAUXÁLIODENOSSOSESPECIALISTASEMlNAN¼ASCORPORATIVAS AVALIAMOSARAZOABILIDADEDASPRINCIPAISPREMISSAS
EDADOST½CNICOSUTILIZADOSPELA#OMPANHIACOMPARAMOSASPREMISSASUTILIZADASCOMOSDADOSDISPONÁVEISNOMERCADOEEFETUAMOS
AN¶LISEDESENSIBILIDADENOQUETANGE¹SPREMISSASEMETODOLOGIAUTILIZADAS!DICIONALMENTE CONSIDERAMOSTAMB½MAADEQUA¼»OEA
CONFORMIDADEDASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EMESPECIALASRELATIVAS¹SPREMISSASEJULGAMENTOSUTILIZADOSNOTESTE
DOVALORRECUPER¶VELDESEUSATIVOS#OMBASENASEVID¾NCIASOBTIDASPORMEIODOSPROCEDIMENTOSACIMASUMARIZADOS CONSIDERAMOS
QUE½ACEIT¶VELOVALORDOSATIVOSN»OlNANCEIROSRELACIONADOS¹SCONCESSÊESNOCONTEXTODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASRELATIVASAO
EXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODETOMADASEMCONJUNTOb) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos:
!#OMPANHIAPOSSUIIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOSDECORRENTESDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASEPREJUÁZOSlSCAISACUMU
LADOS4AISSALDOSS»ORECONHECIDOSNAMEDIDAEMQUESEJAPROV¶VELQUELUCROTRIBUT¶VELFUTUROESTEJADISPONÁVELECONTRAOQUALAS
DIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASEOSPREJUÁZOSlSCAISACUMULADOSPOSSAMSERREALIZADOS!SESTIMATIVASDOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSS»O
PREPARADASPELA#OMPANHIACOMBASEEMSEUJULGAMENTOESUPORTADASEMSEUPLANODENEGÆCIOS#ONSIDERAMOSESTEASSUNTOCOMO
SIGNIlCATIVOPARAANOSSAAUDITORIA DEVIDO¹SINCERTEZASEALTOGRAUDEJULGAMENTOINERENTEAOPROCESSODEDETERMINA¼»ODASESTIMA
tivas dos lucros tributáveis futuros que se baseia em premissas que são afetadas por condições futuras esperadas da economia e do
mercado, além de premissas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da Companhia, que podem ser impac
Edital de citação ± Prazo de 20 dias. Processo nº. 0013054-58.2013.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 4º Vara Cível, do
Foro Regional VIII ± Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Rubens Pedreiro Lopes, na forma da lei, etc. Faz saber o Sr. Jefferson
Ferreira de Oliveira, brasileiro, RG. 201091902, CPF 142.324.178-93, Rua Dona Vitoria Speers, 926, Vila Formosa, CEP.
03359-000, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de procedimento Sumário por parte de Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, alegando em síntese: A cobrança no valor de R$ 16.681,36, suportada pela autora, acrescidos de correção
monetária desde o desembolso, em razão de um acidente ocorrido no dia 18/04/2012, em que o veiculo Citroën/C5 de
propriedade do réu colidiu contra o veiculo Clio que encontrava-se estacionado imediatamente a sua frente. 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 20 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 14 de fevereiro de 2018.
22 e 23/02

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 ESTRADA DE
ITAQUERA - GUAIANAZES, Nº 2.415, CASA 2-07, DO TIPO C, LOCALIZADA NA VIA
DE CIRCULAÇÃO 2, CONJUNTO CONDOMINIO JARDIM DOS PINHEIROS,
DISTRITO DE GUAIANAZES SAO PAULO SP CEP 08420000
1º leilão 07/03/2018 partir 13:00 horas
2º leilão 28/03/2018 partir 13:00 horas
Local AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Mutuarios:
RUBEM ALVES DA SILVA , CPF 66053390887,
EUNICE VIEIRA DOS SANTOS SILVA , CPF 31689474823,
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
23 - 24 - 26/02/2018

Jornal O DIA SP
-OVIMENTA¼»ODADEPRECIA¼»O

2016
2017
Saldo inicial Adições Baixas
Transferências (a) 3ALDOlNAL
 
 

 
 
   


 
 
 


 
   

 
 
   


 
A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVEL
12. Intangível
2016
2017
-OVIMENTA¼»ODOCUSTO
Saldo inicial
Adições
Transferências (a)
3ALDOlNAL
Direitos de exploração da infraestrutura




$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS








&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEIS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2 EM2EM !TAXAM½DIA
DECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOPELOSALDOM½DIODEDEB¾NTURES E AAEM
2016
2017
-OVIMENTA¼»ODAAMORTIZA¼»O
Taxa média anual de
amortização %
Saldo Inicial
Adições
3ALDOlNAL
Direitos de exploração da infraestrutura
(*)
 
 
 
 
 
 
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS

 
 
 
 !MORTIZA¼»OPELACURVADEBENEFÁCIOECONÇMICOCURVADETR¶FEGO 
A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVEL
2016
2017
13. Diferido
Taxa média
AmortiAmortianual de
amortização %
Custo zação Líquido Custo zação Líquido
Juros sobre notas promissórias

     
Custos e despesas com pessoal

 
  

Serviços de terceiros

    

Materiais e manutenção de equipamentos e veículos



 


Gastos gerais

 
  

$ESPESASlNANCEIRAS

    

Gastos relativos ao contrato de concessão e
 AMORTIZA¼»ODEDESPESASANTECIPADAS

    


  
 
2ECEITASlNANCEIRAS

     
-OVIMENTA¼»ODAAMORTIZA¼»O
2016
2017
Saldo inicial
Adições
3ALDOlNAL
Juros sobre notas promissórias
 
 
 
Custos e despesas com pessoal
 
 
 
Serviços de terceiros
 
 
 
Materiais e manutenção de equipamentos e veículos
 
 
 
Gastos gerais
 
 
 
$ESPESASlNANCEIRAS
 
 
 
'ASTOSRELATIVOSAOCONTRATODECONCESS»OEAMORTIZA¼»ODEDESPESASANTECIPADAS
 
 
 
2ECEITASlNANCEIRAS



 
 
 
3ALDOSDEATIVODIFERIDOORIUNDODEDESPESASPR½ OPERACIONAIS NOSTERMOSDO0RONUNCIAMENTO4½CNICO#0# !DO¼»O)NICIALDA
,EIN
14. Debêntures
Taxa efetiva Custo de Saldos dos cusTaxas
de custo de transação tos a apropriar Vencimento
Série
2017
2016
contratuais transação (% a.a.) incorridos
lNAL
2017
 %MISS»O 3½RIEËNICA  DO#$)
 A

 !BRILDE
(c)
 %MISS»O 3½RIEËNICA  DO#$)
 A

-AIODE  (c)
#$) 
 %MISS»O 3½RIEËNICA
 AA
 B

 -AIODE
(c)
 %MISS»O 3½RIEËNICA DO#$)
 A

!BRILDE 
(c)

Total geral
 
Circulante
Debêntures
 
Custos de transação


 
Não circulante
Debêntures
 
Custos de transação


 
A /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SEAOSCUSTOSDETRANSA¼»OINCORRIDOSNAEMISS»ODOSTÁTULOSEN»OCONSIDERATAXASPÆS
lXADAS UMAVEZQUENADATADECADATRANSA¼»ON»OS»OCONHECIDASASFUTURASTAXASDE#$)APLIC¶VEIS%STASTAXASSOMENTESER»O
CONHECIDASCOMAmU¾NCIADOPRAZODECADATRANSA¼»OB /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SE¹TAXAINTERNADERETORNO
4)2 CALCULADACONSIDERANDOOSJUROSCONTRATADOSMAISOSCUSTOSDETRANSA¼»O0ARAOSCASOSAPLIC¶VEIS N»OFORAMCONSIDERADAS
PARAlNSDEC¶LCULODA4)2ASTAXASCONTRATUAISVARI¶VEISGarantia: C !VALlAN¼ACORPORATIVADA##2NAPROPOR¼»ODESUA
participação acionária direta/indireta.
2017
Cronograma de desembolsos (não circulante):










Total

!SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASVINCULADASAOSCONTRATOSDEDEB¾NTURES SEGUINDOA
indexação da primeira coluna do quadro onde as operações estão detalhadas. As condições, garantias e restrições pactuadas vêm sendo
CUMPRIDASREGULARMENTE%MDEABRILDE FOIREALIZADAAEMISS»OPËBLICADEDEB¾NTURES COMESFOR¼OSRESTRITOS NUMTOTAL
DEDEB¾NTURESSIMPLESN»OCONVERSÁVEISEMA¼ÊES EMS½RIEËNICA DAESP½CIEQUIROGRAF¶RIA COMGARANTIAADICIONALlDEJUSSÆRIA 
COMVALORNOMINALTOTALDE2 ET¾MREMUNERA¼»ODE DO#$)/SJUROSFOIPAGOSEMESTRALMENTENOSMESESDEABRIL
EOUTUBROEOVALORNOMINALDASDEB¾NTURESFOIPAGOINTEGRALMENTEEMDEABRILDE%MDEMAIODE FOIREALIZADAA
EMISS»ODEDEB¾NTURESSIMPLES NOVALORNOMINALTOTALDE2 EMS½RIEËNICA N»OCONVERSÁVEISEMA¼ÊES PARADISTRIBUI¼»O
PËBLICACOMESFOR¼OSRESTRITOSETENDOA##2COMOlADORA!AMORTIZA¼»OSER¶NOVENCIMENTO EMDEMAIODE EOSJUROSSER»O
PAGOSSEMESTRALMENTEAPARTIRDEDENOVEMBRODE COMREMUNERA¼»ODEDO#$) HAVENDOPOSSIBILIDADEDERESGATETOTAL
AQUALQUERMOMENTO SEMQUALQUERPR¾MIOOUREMUNERA¼»OADICIONAL!SPRINCIPAISCL¶USULASRESTRITIVASS»Os.»OOBSERV·NCIAPOR
DOISTRIMESTRESCONSECUTIVOSDOÁNDICE$ÁVIDA,ÁQUIDA%")4$!MENORQUEs0AGAMENTODEDIVIDENDOSPELACONTROLADAEOUPELASSUAS
ACIONISTAS CASOESTASESTEJAMINADIMPLENTESCOMSUASOBRIGA¼ÊESPECUNI¶RIASNOSTERMOSDAESCRITURADEEMISS»O EXCETOODIVIDENDO
MÁNIMOOBRIGATÆRIOs1UALQUERALTERA¼»ONACOMPOSI¼»OSOCIET¶RIADACONTROLADAQUERESULTENATRANSFER¾NCIAATERCEIROSDOSEUCON
TROLEACION¶RIO SEMPR½VIAEEXPRESSAAPROVA¼»ODOSDEBENTURISTAS%MDEMAIODE FOIREALIZADAAEMISS»ODEDEB¾NTURES
SIMPLES NOVALORNOMINALTOTALDE2 EMS½RIEËNICA REMUNERADOPELO#$)  AAECOMPAGAMENTODEJUROSSEMESTRAIS
APARTIRDEDENOVEMBRODE!AMORTIZA¼»OSERIAPAGAINTEGRALMENTEEMUMAËNICAPARCELANADATADOVENCIMENTO EMDE
MAIODE POR½M EMDENOVEMBRODE OCORREUAAMORTIZA¼»OANTECIPADADESTASDEB¾NTURES%MDEOUTUBRODE 
FOIREALIZADAAEMISS»ODEDEB¾NTURESSIMPLES N»OCONVERSÁVEISEMA¼ÊES QUIROGRAF¶RIAECOMGARANTIAlDEJUSSÆRIADA##2 NOMON
TANTEDE2 REALIZADAEMS½RIEËNICAECOMREMUNERA¼»ODEDO#$)/PAGAMENTODEJUROS½SEMESTRAL SEMCAR¾NCIA 
EAAMORTIZA¼»ODOPRINCIPALSER¶CUSTOMIZADA EMPARCELASANUAISECONSECUTIVAS APARTIRDEDEABRILDEAT½DEABRILDE
$ENTREASPRINCIPAISCL¶USULASDEVENCIMENTOANTECIPADOEST»OAALTERA¼»OSOCIET¶RIADAEMISSORAQUERESULTENAPERDA PELA
lADORA DOCONTROLEACION¶RIODIRETOEINDIRETODAEMISSORA ALTERA¼»ODEOBJETOSOCIALOUT½RMINOANTECIPADODOCONTRATODECONCESS»O
15. Provisão para riscos trabalhistas e previdenciários
!#OMPANHIA½PARTEEMA¼ÊESJUDICIAISEPROCESSOSADMINISTRATIVOSPERANTETRIBUNAISEÆRG»OSGOVERNAMENTAIS DECORRENTESDO
curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas e previdenciárias. A Administração constituiu pro
VIS»OEMMONTANTECONSIDERADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOMASA¼ÊESEMCURSO CONFORMEQUADRO
ABAIXO COMBASEEMI INFORMA¼ÊESDESEUSASSESSORESJURÁDICOS II AN¶LISEDASDEMANDASJUDICIAISPENDENTESEIII COMBASENA
experiência anterior referente às quantias reivindicadas:
2016
2017
Saldo inicial Constituição Reversão Pagamentos Atualização monetária 3ALDOlNAL
Não circulante
Cíveis e administrativos






Trabalhistas e previdenciárias


 
 




 
 


Além dos pagamentos dos processos provisionados com diagnóstico de provável, a Companhia efetuou acordos para pagamentos
DEPROCESSOSADMINISTRATIVOS NAESFERATRABALHISTAECÁVELNOMONTANTEDE2E2 RESPECTIVAMENTEEM2E
2 RESPECTIVAMENTEEM !#OMPANHIAPOSSUIOUTROSRISCOSPASSIVOSRELATIVOSAQUESTÊESCÁVEISETRABALHISTAS AVALIADAS
PELOSASSESSORESJURÁDICOSCOMOSENDODERISCOPOSSÁVEL NOSMONTANTESINDICADOSABAIXO PARAOSQUAISNENHUMAPROVIS»OFOI
CONSTITUÁDA TEMEMVISTAQUEASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILN»ODETERMINAMSUACONTABILIZA¼»O
2017
2016
Cíveis e administrativos


Trabalhistas e previdenciários




2016
2017
16. Provisão de manutenção
Saldo inicial Constituição de provisão a valor presente Ajuste a valor presente 3ALDOlNAL




Não circulante




!STAXASANUAISDEE PARAC¶LCULODOVALORPRESENTE FORAMDE E  RESPECTIVAMENTE
17. Patrimônio líquido
a) Capital social: /CAPITALSOCIALSUBSCRITOEINTEGRALIZADODA#OMPANHIA½DE2 COMPOSTOPORDEA¼ÊES
ORDIN¶RIASEDEA¼ÊESPREFERENCIAISb) Lucro básico e diluído: A Companhia não possui instrumentos que, potencialmente,
poderiam diluir os resultados por ação.
2017
2016
Numerador
0REJUÁZO LÁQUIDO


Denominador
-½DIAPONDERADADEA¼ÊES B¶SICOEDILUÁDOEMMILHARES


,UCROPORA¼»OORDIN¶RIA B¶SICOEDILUÁDO
 
 
,UCROPORA¼»OPREFERENCIAL B¶SICOEDILUÁDO
 
 
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS

Taxa média anual
de depreciação %





São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

18. Receitas
Receitas de pedágio
2ECEITASDECONSTRU¼»O)#0#2
Receitas acessórias
Receita bruta
Impostos sobre receitas
Deduções da receita bruta
Receita operacional líquida
19. 2ESULTADOlNANCEIRO
$ESPESASlNANCEIRAS
Juros sobre debêntures
Juros e variações monetárias sobre mútuos
!JUSTEAVALORPRESENTEDAPROVIS»ODEMANUTEN¼»O
#APITALIZA¼»ODECUSTOSDEEMPR½STIMOS
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros
4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS
2ECEITASlNANCEIRAS
Juros e variações monetárias sobre mútuos
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼»OlNANCEIRA
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS

2017





 

2017

2016




 
 

2016






 
 

 
 
 

 
 
 









 
 
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
20. )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIAS
OPERACIONAISECONTROLESINTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A!CONTRATA¼»ODEDERIVATIVOSCOMOOBJETIVODE
PROTE¼»O½FEITAPORMEIODEUMAAN¶LISEPERIÆDICADAEXPOSI¼»OAORISCOQUEAADMINISTRA¼»OPRETENDECOBRIRC·MBIO TAXADEJUROS ETC 
A política de controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não
S»OEFETUADASAPLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOSDERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDAS
COMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELA
ADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRASESTRAT½GICAS A#OMPA
nhia possui um Comitê Financeiro, formado por conselheiros indicados pelos acionistas controladores e conselheiros independentes, que
ANALISAASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA
¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOSRElNANCIAMENTOSDEDÁVIDASDELONGOPRAZO AN¶LISEDERISCO EXPOSI¼ÊESAO
C·MBIO AVALEMOPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOSDEDÁVIDAEINVESTIMENTOS
!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROUCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊES
COMINSTRUMENTOSlNANCEIROSEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONFORMEQUADROASEGUIR
2017
2016
Valor justo
0ASSIVOlNANCEIRO Valor justo
0ASSIVOlNANCEIRO
através do Empréstimos
mensurado ao através do Empréstimos
mensurado ao
resultado e recebíveis custo amortizado resultado e recebíveis custo amortizado
Ativos
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


  


Contas a receber de clientes






#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS






-ËTUO PARTESRELACIONADAS






Passivos
Debêntures (a)


 


 
Fornecedores e outras contas a pagar


 


 
&ORNECEDORES  PARTES RELACIONADAS


 


 
0ARTES2ELACIONADAS !&!#


 



-ËTUOS PARTESRELACIONADAS





 
Obrigações com o poder concedente


 


 


  

 
A 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO
s!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS 3»ODElNIDASCOMOATIVOSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO SENDOOVALORJUSTOPODERIA
SERCONSIDERADOCOMOhSEMELHANTEvAOVALORCONT¶BIL UMAVEZQUEORISCODECR½DITODASCONTRAPARTESINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDE
PRIMEIRALINHA EN»OPRODUZIRIAMDIFEREN¼ASSIGNIlCATIVASENTREAMBOSsContas a receber de clientes, contas a receber - partes
relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar - /SVALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZO
PARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESsObrigações com o poder concedente n #ONSIDERA SEOVALORCONT¶BILDESSElNANCIAMENTOEQUI
VALENTEAOVALORJUSTO PORSETRATARDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSCOMCARACTERÁSTICASEXCLUSIVAS ORIUNDODEFONTEDElNANCIAMENTO
ESPECÁlCOsDebêntures mensurados ao custo amortizado #ASOFOSSEADOTADOOCRIT½RIODERECONHECERESSESPASSIVOSPELOSSEUS
VALORESJUSTOS OSSALDOSAPURADOSSERIAMOSSEGUINTES
2017
2016
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
Debêntures (a) (b)




A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»O
DETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/SVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½O
VENCIMENTODASOPERA¼ÊESCOMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"E"LOOMBERG ACRESCIDASDOS
spreadsCONTRATUAISETRAZIDOSAVALORPRESENTEPELATAXALIVREDERISCOPR½ $) Hierarquia de valor justo: A Companhia possui os
SALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL
2017
2016
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


/SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERCADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOS
ID¾NTICOSs.ÁVELinputs DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOSEMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARAO
ATIVOOUPASSIVO DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO QUE
não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Análise de sensibilidade: As análises de sensibi
lidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração da Companhia
REVISAREGULARMENTEESSASESTIMATIVASEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊESENVOLVENDO
ESSASESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBJETIVIDADEINERENTEAOPROCESSOUTILIZADONA
preparação das análises. Nas análises de sensibilidade, não foram considerados nos cálculos novas contratações de operações com
DERIVATIVOSAL½MDOSJ¶EXISTENTES
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros
!BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROSSOBREOSCONTRATOSDEDEB¾NTURESEAPLICA¼»O
lNANCEIRACOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADA
operação, o que ocorrer primeiro.
Efeito em R$ no resultado
Cenário Cenário Cenário
Operação
Risco Vencimentos até Exposição em R$ (4) provável A 25%
B 50%
$EB¾NTURES %MISS»O
Aumento do CDI
-AIODE
      
$EB¾NTURES %MISS»O
Aumento do CDI
!BRILDE
      
 

!PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR)) Diminuição do CDI 

     
%FEITOLIQUÁDO
As taxas de juros consideradas foram (1):
CDI 
     
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADASNOSMESESDOC¶LCULO.O
ITEM AABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODASTAXASDOCEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE 
DIVULGADAPELA#%4)0 3ALDO,ÁQUIDO/CONCEITOAPLICADOPARAO#AIXA½OMESMOPARAOENDIVIDAMENTOLÁQUIDO OUSEJA SEO
#$)SUBIR OENDIVIDAMENTOPIORAENQUANTONOCAIXA H¶UMAUMENTODARECEITAlNANCEIRAE .OSVALORESDEEXPOSI¼»ON»OEST»O
DEDUZIDOSOSCUSTOSDETRANSA¼»OETAMB½MN»OEST»OCONSIDERADOSOSSALDOSDEJUROSEM QUANDOESTESN»OINTERFEREM
nos cálculos dos efeitos posteriores. 21. Compromissos vinculados a contratos de concessão a. Compromisso com o Poder
Concedente: Decorrente do direito de outorga variável: 2EFERE SE¹PARTEDOPRE¼ODADELEGA¼»ODOSERVI¼OPËBLICO REPRESENTADO
PORVALORVARI¶VEL COMVENCIMENTOAT½OËLTIMODIAËTILDOM¾SSUBSEQUENTE CORRESPONDENTEADARECEITAMENSALBRUTA!PARTIR
DEJULHODEEXCETOOUTUBRODE AALÁQUOTAPASSOUDE SOBRERECEITABRUTAMENSAL CONFORMEAUTORIZADOPELO0ODER
#ONCEDENTE/SALDODEOUTORGAVARI¶VELAPAGAREMDEDEZEMBRODEERADE22EMDEDEZEMBRODE 
.ODECORRERDOEXERCÁCIODE FOIPAGOAO0ODER#ONCEDENTEOMONTANTEDE2REFERENTEAODIREITODEOUTORGAVARI¶VEL2
NOEXERCÁCIODE b. Compromissos vinculados à concessão Além dos pagamentos ao Poder Concedente, a Companhia
ASSUMIUCOMPROMISSOSDEREALIZARNOVOSINVESTIMENTOS SUBSTANCIALMENTEREPRESENTADOSPOROBRASDEAMPLIA¼»O ALARGAMENTOE
RECUPERA¼»ODASRODOVIAS#ONFORMEOR¼AMENTODECAPITALESTABELECIDOENTREA#OMPANHIAEO0ODER#ONCEDENTE EMDEDEZEM
BRODEESSESCOMPROMISSOSESTAVAMESTIMADOSEM22EMDEDEZEMBRODE /SVALORESACIMA
não incluem eventuais investimentos contingentes, de nível de serviço e casos em discussão para reequilíbrio.
22. $EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA
a.%FEITOSNASDEMONSTRA¼ÊESEMREFER¾NCIA QUEN»OAFETARAMOCAIXANOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEE#ASO
ASOPERA¼ÊESTIVESSEMAFETADOOCAIXA SERIAMAPRESENTADASNASRUBRICASDOmUXODECAIXAABAIXO
2017
2016
Mútuos com terceiros

Impostos, contribuições a recolher e provisão de imposto de renda e contribuição social



Efeito no caixa líquido das atividades operacionais

!BSOR¼»ODE0REJUÁZO

Efeito no caixa líquido das atividades de investimento
 
Mútuos com partes relacionadas (Pagamentos)
 
%FEITONOCAIXALÁQUIDODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
b. !COMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADESDElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETALCLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTA
OSmUXOSDEOBTEN¼»ODERECURSOS
c. Reconciliação das Atividades de Financiamento
-ËTUOSCOMPARTES AFAC - partes
Debêntures
Total
relacionadas
relacionadas
Saldo Inicial



6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Captações (líquidas dos custos de transação)



0AGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROS




Mútuos com terceiros
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO




Outras variações
$ESPESASCOMJUROS VARIA¼»OMONET¶RIAECAMBIAL



Outras variações que não afetam caixa





Total das outras variações
 
 
   
Saldo Final
Composição do Conselho de Administração
Italo Roppa 0RESIDENTEDO#ONSELHO
Fábio Russo Corrêa 6ICE 0RESIDENTEDO#ONSELHO
Rodrigo Siqueira Abdala #ONSELHEIRO
Christiano Aquilles Gramlich das Neves #ONSELHEIRO
Composição da Diretoria
Paulo Cesar de Souza Rangel $IRETOR0RESIDENTE
-ARCELO"ANDEIRA&ERREIRA"OAVENTURA $IRETOR

Contador
Hélio Aurélio da Silva - #2#30/ 
2%,!4¬2)/$/3!5$)4/2%3).$%0%.$%.4%33/"2%!3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3
TADOSPELASREDU¼ÊESOUCRESCIMENTOSECONÇMICOS ASTAXASDEINmA¼»OESPERADAS AEVOLU¼»ODEMOGR¶lCA VOLUMEDETR¶FEGO ENTRE
outras. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: !VALIAMOSAADEQUA¼»ODASMETODOLOGIASEPREMISSASUTILIZADASPELA#OMPA
NHIANAPROJE¼»ODOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSSUlCIENTEPARAAREALIZA¼»ODASDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASEPREJUÁZOSlSCAISACUMULADOS
#OMOAUXÁLIODENOSSOSESPECIALISTASEMlNAN¼ASCORPORATIVAS EFETUAMOSOREC¶LCULOMATEM¶TICODASPROJE¼ÊES AVALIAMOSARAZOA
BILIDADEDASPRINCIPAISPREMISSASEDADOST½CNICOSUTILIZADOSPELA#OMPANHIANAPROJE¼»ODELUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSCOMPARAMOSAS
PREMISSASUTILIZADASCOMOSDADOSDISPONÁVEISNOMERCADOEEFETUAMOSAN¶LISEDESENSIBILIDADENOQUETANGE¹SPREMISSASEMETODO
LOGIAUTILIZADAS#ONSIDERAMOSTAMB½MAADEQUA¼»ODASDIVULGA¼ÊESNASNOTASEXPLICATIVASNN E EMESPECIALEMRELA¼»OAO
PRAZOESTIMADOPARAUTILIZA¼»ODOCR½DITOTRIBUT¶RIOREGISTRADODECORRENTEDEPREJUÁZOlSCALEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIALE
quanto aos montantes de crédito tributário não registrados. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima su
MARIZADOS CONSIDERAMOSACEIT¶VELOVALORDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOSNOCONTEXTODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEI
RASRELATIVASAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODETOMADASEMCONJUNTOc) Contingências passivas: Conforme notas explica
TIVASN 13 e 18A#OMPANHIA½PARTEPASSIVAEMPROCESSOSJUDICIAISEADMINISTRATIVOSDENATUREZAlSCAL CÁVELETRABALHISTA DECORREN
tes do curso normal de suas atividades. Algumas leis e regulamentos no Brasil possuem grau de complexidade elevado, e portanto, a
MENSURA¼»O RECONHECIMENTOEDIVULGA¼»ODAS0ROVISÊESE0ASSIVOS#ONTINGENTES RELATIVOSAOSPROCESSOS REQUERJULGAMENTOPROlSSIO
NALDA#OMPANHIA$EVIDO¹RELEV·NCIA COMPLEXIDADEEJULGAMENTOENVOLVIDOSNAAVALIA¼»O MENSURA¼»O DElNI¼»ODOMOMENTOPARA
o reconhecimento e divulgações relacionadas às contingências passivas, consideramos esse assunto relevante para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: !VALIAMOSASUlCI¾NCIADASPROVISÊESPARACONTING¾NCIASRECONHECIDASEDOSVALORES
DASCONTING¾NCIASDIVULGADAS PORMEIODAAVALIA¼»ODOSCRIT½RIOSEPREMISSASUTILIZADOSNAMETODOLOGIADEMENSURA¼»ODA#OMPA
NHIA CONSIDERANDOAINDAAAVALIA¼»ODOSSEUSASSESSORESJURÁDICOSINTERNOSEEXTERNOS BEMCOMOEFETUAMOSOENVIODECARTASDECIR
CULARIZA¼»OAOSADVOGADOSEXTERNOSNADATA BASEDEDEDEZEMBRODEEREALIZAMOSOCRUZAMENTOENTREOSRELATÆRIOSDECONTIN
G¾NCIASEASRESPOSTASDASCARTASDECIRCULARIZA¼»O%FETUAMOSACOMPARA¼»OENTREANOSSAAVALIA¼»ODEPROBABILIDADEDE¾XITODAS
PRINCIPAISTESESlSCAISEADA#OMPANHIA!VALIAMOSTAMB½MSEASDIVULGA¼ÊESEFETUADASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORNECEM
INFORMA¼ÊESSOBREANATUREZA EXPOSI¼»O VALORESPROVISIONADOSOUDIVULGADOSRELATIVOSASPRINCIPAISCONTING¾NCIASQUEA#OMPANHIA
EST¶ENVOLVIDA#OMBASENASEVID¾NCIASOBTIDASPORMEIODOSPROCEDIMENTOSACIMASUMARIZADOS CONSIDERAMOSACEIT¶VELAMENSURA
¼»ODASPROVISÊESEASDIVULGA¼ÊESCORRELATASNOCONTEXTODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASRELATIVASAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRO
DETOMADASEMCONJUNTOÊnfase: #HAMAMOSAATEN¼»OPARAODESCRITONANOTAEXPLICATIVAN QUEMENCIONAAA¼»OPOPULAR
PROTOCOLADAEMDEDEZEMBRODEQUEPLEITEIAAANULA¼»ODOCONTRATODECONCESS»ODEOPERA¼»ODO2ODOANEL-¶RIO#OVAS OBJE
TOOPERACIONALDA#OMPANHIA!A¼»OFOIJULGADAPROCEDENTEEMPRIMEIRAINST·NCIAE POSTERIORMENTE SUSPENSACOMLIMINARAT½O
TR·NSITOEMJULGADOPARACONCLUS»ODAREFERIDAA¼»O6ISANDOANULAROPROCESSODESDEACITA¼»OINICIALAA¼»OSEENCONTRAEMFASEDE
RECURSOAlMDEQUEOAUTOREMENDEAPETI¼»OINICIAL OQUALAGUARDAPROCESSAMENTODESSERECURSODEAGRAVO/SASSESSORESJURÁDICOS
DA#OMPANHIAESTIMAMQUEUMDESFECHOFAVOR¶VELDACAUSA¹#OMPANHIA½POSSÁVEL.OSSACONCLUS»ON»OEST¶MODIlCADAEMVIRTUDE
deste assunto. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASINDIVIDUAISECONSOLIDADAS
COMPARATIVASDA#ONCESSION¶RIADO2ODOANEL/ESTE3!#OMPANHIA PARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEFORAMEXAMI
NADASPOROUTROSA

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0097255-18.2001.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 04ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Esmeraldo Aparecido Dias Ferreira CPF/MF. 143.400.298-58, RG. 23.487107-6 que nos autos da Ação Procedimento
Comum, requerida por Agripino Vieira de Souza e outro foi deferida sua intimação por edital para que fique intimado da
penhora que recaiu sobre o apto nº 1601, localizado no 16º andar ou 19º pavimento do Edifício Maison Blanche, à
Alameda Itu, nº. 1.292, nesta capital, ao 34º Subdistrito (Cerqueira César), podendo, no prazo de 15 dias, a fluir após o
prazo de vinte dias supra, oferecer impugnação ou no prazo de 10 dias, a fluir após o prazo supra, requerer a substituição
do bem, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo a exequente, nos termos do art. 847 do
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de Janeiro de 2018.
22 e 23/02

Processo 1003717-15.2014.8.26.0001 - Procedimento Comum - Inadimplemento - MANFRED HERMANN GERSTNER - MICHAELA
GERSTNER - WALTER POFFO FERREIRA - MARIA ANGELICA VON PUTTKAMMER POFFO FERREIRA - EDITAL DE INTIMAÇÃO,
Processo nº 1003717-15.2014.8.26.0001.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a).Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS),
FAÇO SABER à WALTER POFFO FERREIRA, inscrita no CPF nº 988.722.908-30 e MARIA ANGELICA VON PUTTKAMMER POFFO
FERREIRA, inscrita no CPF nº 261.731.948-21, que lhes foi proposta uma ação de regresso cumulada com indenização por perdas
e danos, no valor de R$ 68.949,44, ajuizada por Manfred Hermann Gerstner e Michaela Gerstner. Frustradas as tentativas de suas
localizações, foi determinada suas CITAÇÕES, 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, os réus serão
considerados revéis, caso em que serão nomeados curadores especiais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2017.
23 e 24/02

Edital de Intimação O 8° Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, a
requerimento do credor fiduciário Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ n° 60.7464.948/0001-12, com base e para
fins do artigo 26 e parágrafos da Lei 9.514/97, tendo em vista encontrar-se em local incerto e não sabido, vem intimar,
Elaine Gonçalves Costa Silva, RG n° 26.371.828-1 – SP, CPF n° 188.979.348-54, para pagar, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da última publicação deste edital, na forma das instruções contidas adiante, o débito correspondente
aos encargos vencidos e os vincendos até a data do respectivo pagamento, consoante cálculo elaborado pelo CredorFiduciário no processo de intimação (protocolo n° 695.350), decorrentes do contrato de financiamento imobiliário,
firmado em 14/06/2006, garantido por alienação fiduciária registrada sob n° 3, na matrícula n° 145.314, livro 2, desta
Serventia, referente ao apartamento n° 113, localizado no 11° andar do Bloco C – Edifício Blue, integrante do
Condomínio Residencial Belvedere Hills, situado na Avenida Deputado Emílio Carlos, n° 521, no 44° Subdistrito –
Limão. Instruções para pagamento e purga da mora: 1.- Local: 8° Oficial de Registro de Imóveis, Rua Bento Freitas,
256, República – fone: 3291-8080; 2.- Horário: 9 às 16 horas; 3.- A liquidação do débito atualizado poderá ser em
moeda corrente nacional ou através de cheque administrativo emitido em favor do credor fiduciário Banco Bradesco
S/A, pagável nesta Capital; 4.- Além do débito atualizado, o pagamento deverá incluir as despesas de intimação; Alerta:
O não pagamento no prazo legal importará na consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor-fiduciário
Banco Bradesco S/A, nos termos da já citada legislação. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, aos
vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
K-21,22e23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008714-89.2015.8.26.0006 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI – Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a)
Adaisa Bernardi Issae Halpern, na forma da Lei, FAZ SABER a Rafael Victor de Souza, CNPJ nº 14.043.877/
0001-74 que lhe fora proposta uma ação de Procedimento Comum – Cautelar Inominada por parte de Ana
Maria Lira de Oliveira, objetivando o bloqueio da conta nº 0000039080 em nome do réu ate que haja
autorização deste r. juízo e anulação de contrato de financiamento realizado junto ao Banco Panamericano
S.A, a devolução do valor recebido. 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, 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 (art. 257, IV 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 12 de janeiro de
2018.
22 e 23/02

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0018666-86.2013.8.26.0004. O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível Regional IV - Lapa-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a C Graf Comércio e
Acabamentos Gráficos Ltda EPP, CNPJ, 05.570.351/0001-51, na pessoa de seu representante legal e a,
Antonio Alves de Almeida, RG 28.330.263-X SSP/SP, CPF 107.443.348-37 e Pedro Alves de Almeida,
RG 23.491.435-X SSP/SP, CPF 539.096.584-15 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 68.679,79 (setembro/2013), referente Termo de Adesão ao Regulamento do
Cartão BNDES nº 429.802.103, firmado em 25/05/2011. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou
ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial, nos termos do artigo 701 do CPC. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de janeiro de 2018.
22 e 23/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035499-63.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Hicham Yassim Ibraim,
CPF nº 185.317.378-93, RG nº 13.774.276-9, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida
por Powersafe Importação e Exportação Ltda, ref. Instrumento particular de confissão de dívida, objetivando
o pagamento do débito de R$ 270.795,56, atualizado ate abril/16, nos termos artigo 652 do CPC. Estando o
executado em lugar ignorado foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que,no prazo de 03 dias efetue o pagamento,dívida, acrescida das cominações legais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado e acrescido das cominações legai,
sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, sendo que no prazo de 15 dias
para oferecimento de embargos, será nomeado curador especial (art.257,III CPC).Será o presente edital,por
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS
22 e 23/02
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Gaia Cred IV Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ/MF 28.757.881/0001-09 - NIRE 35300508998
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de Fevereiro de 2018
1. Data, Horário e Local: Realizada às 11:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2018, na sede so- conforme o caso) será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento, na
cial da Gaia Cred IV Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, na Rua Ministro Jesuíno data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures. (p) Pagamentos
Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), sala 07, Vila Olímpia, CEP 04544-051, na Cidade Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos Direitos Crede São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Emissora”). 2. Presença: Presentes os ditórios: Observado o disposto na Escritura e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 2.686,
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas as obrigações da Emissora de efetuar o pagamento da Amortização Extraordinária, conforme deconstantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação, em finido abaixo, e o pagamento do Prêmio estão condicionadas à realização dos Direitos Creditórazão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos rios, nos termos da Escritura, os quais serão dados em garantia para as Debêntures. Observado
termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei o disposto abaixo, a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada
das Sociedades por Ações”). 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo dos a manutenção da boa ordem das funções de securitização inerentes ao objeto social da EmissoSantos Pacifico e o Sr. Emerson Rodolfo Lopes, como secretário. 5. Ordem do Dia: Nos termos ra e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debenturistas, os recursos existentes nas Contas
do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre: (i) a aprovação da 1ª (primeira) serão alocados, em cada Data de Pagamento, na seguinte ordem: (a) pagamento, com recursos
emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, disponíveis no Fundo da Oferta, das despesas de captação relativas às Debêntures, incluindo
no montante total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, res- mas não se limitando ao Agente Fiduciário, ao Banco Liquidante e Escriturador, ao Banco Depopectivamente), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM sitário, manutenção das Contas, outros custos relacionados ao aperfeiçoamento da Garantia e
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e na Resolução do às taxas e emolumento da CVM e/ou da B3 a serem descritos na Escritura, entre outras despeConselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução sas devidamente comprovadas não listadas anteriormente; (b) pagamento, com recursos dispoCMN nº 2.686” e “Oferta”, respectivamente), cujos termos e condições constarão da escritura de níveis no Fundo de Cobrança, das despesas de captação de recursos diretamente relacionados à
emissão das Debêntures a ser celebrada entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de realização dos créditos que lastreiam as Debêntures, nos termos do artigo 5º da Resolução
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos 2.686, dentre os quais a remuneração do(s) Agente(s) de Cobrança, a manutenção das Contas e/
debenturistas da Emissão (“Escritura”, “Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente); ou os honorários dos escritórios de advocacia contratados para a cobrança dos referidos crédi(ii) a autorização expressa para a Companhia cancelar eventual saldo de Debêntures não colo- tos, a serem descritos na Escritura; (c) para a recomposição de quaisquer dos Fundos, se necescado no âmbito da Oferta, se for o caso; e (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da sário, nos termos da Escritura; (d) Amortização Extraordinária, conforme definido abaixo; (e) paCompanhia pratique todos os atos e/ou ratifique os atos já praticados, tome todas as providên- gamento do Prêmio, se houver, após o Período de Carência; e (f) amortização do Valor Nominal
cias e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliUnitário, ou seu saldo, conforme o caso, na Data de Vencimento. Os recursos decorrentes de
berações desta assembleia, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos para
toda e qualquer venda a prazo de bem relacionado aos Direitos Creditórios somente serão enformalização da Emissão, da Oferta e da Garantia, conforme definido abaixo, tais como o Contraquadrados na ordem de pagamento acima quando se der a quitação total da venda, até este moto de Cessão Fiduciária, o Contrato de Cessão, o Contrato de Cobrança, o Contrato de Distribuição, conforme definidos abaixo, e a Escritura, assim como aditamentos a estes documentos, mento, os referidos montantes poderão ser retidos e investidos pela Emissora. (q) Aquisição Facultativa
das Debêntures: A Emissora, nos termos da Escritura, renunciará expressamente à facomo, por exemplo, o aditamento à Escritura para refletir a quantidade final de Debêntures após
culdade
prevista no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo vedada a aquisição
eventual cancelamento de saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta, se for o caso,
seja em virtude de distribuição parcial seja por qualquer outro motivo, podendo praticar e/ou ra- pela Emissora de Debêntures. (r) Amortização Extraordinária: Observados os procedimentos a
tificar todos os atos necessários para a sua perfeita eficácia e a outorga de procurações com po- serem determinados na Escritura, a Emissora deverá realizar a amortização extraordinária das
deres específicos para representação da Companhia em relação às Debêntures e à Garantia, Debêntures, limitada a 90% (noventa por cento) do Valor Nominal Unitário, sempre que haja reaconforme definido abaixo. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restri- lização suficiente dos Direitos Creditórios, conforme ordem de alocação descrito no item (p) acições, após debates e discussões: (i) Foi aprovada a realização da Emissão e da Oferta, cujos prin- ma e na Escritura, observado que a amortização extraordinária preferencialmente ocorrerá em
cipais termos e condições, em conformidade com a Escritura, possuem as seguintes caracterís- uma Data de Pagamento (“Amortização Extraordinária”). Não será devido aos Debenturistas o
ticas principais: (a) Data de Emissão das Debêntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data pagamento de prêmio flat caso ocorra a Amortização Extraordinária. (s) Resgate Antecipado Tode emissão das Debêntures será 02 de fevereiro de 2018 (“Data de Emissão”). (b) Valor Total da tal: Observados os respectivos procedimentos, a Escritura determinará as seguintes hipóteses
Emissão: O valor total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de de resgate antecipado das Debêntures: (i) a Emissora deverá realizar o resgate antecipado da toEmissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos do item talidade das Debêntures, se e conforme deliberado pelos Debenturistas nos termos da Escritu(u) abaixo e da Escritura. (c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) de ra, na hipótese de não ser realizada a recomposição de quaisquer dos Fundos de acordo com proDebêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos do cedimentos e prazos a serem determinados na Escritura; (ii) a Emissora poderá realizar o resgaitem (u) abaixo e da Escritura. (d) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitá- te antecipado da totalidade das Debêntures caso seja rescindido o Contrato de Cobrança com o
rio das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais). (e) Série: A Emissão será realizada em sé- Agente de Cobrança (no caso de apenas um Agente de Cobrança ser contratado) ou com o Masrie única. (f) Forma e Emissão de Certificados. As Debêntures serão emitidas sob a forma nomi- ter Servicer (caso mais de um Agente de Cobrança venha a ser contratado), exceto se as obriganativa e escritural, sem a emissão de certificados representativos das Debêntures. (g) Compro- ções de cobrança no Contrato de Cobrança forem assumidas, em 30 (trinta) dias da rescisão, por
vação de Titularidade das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntu- outra empresa aprovada pelos Debenturistas, observado o quórum de aprovação a ser previsto
res será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escriturador das Debêntures na Escritura; ou (iii) na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios na Data de Vencimen(“Escriturador”). Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das De- to ou ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, poderá ocorrer a dação em pagabêntures o extrato expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3”) mento aos Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Debentuem nome do debenturista, quando estes títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3. ristas), fora do âmbito da B3, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no li(h) Prazo e Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao final do prazo de mite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos
106 (cento e seis) meses e 1 (um) dia contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em vencimentos, mesmo que a Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores. O
25 de novembro de 2026 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento ante- resgate antecipado não poderá ocorrer enquanto existirem Direitos Creditórios vinculados às
cipado e de resgate antecipado a serem previstas na Escritura. (i) Distribuição, Negociação e Debêntures, exceto no caso de resgate das Debêntures que inclua dação em pagamento dos DiCustódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado reitos Creditórios aos Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos
primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e opera- Debenturistas). Não haverá o resgate parcial das Debêntures e não será devido aos Debenturiscionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) nego- tas pagamento de prêmio flat caso ocorra qualquer das hipóteses de resgate antecipado das Deciação, observado o disposto na Escritura, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos bêntures. (t) Vencimento Antecipado: Observado o disposto na Escritura, as Debêntures e as
e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquida- obrigações assumidas pela Emissora nos termos da Escritura poderão ser consideradas antecidas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (j) Espécie: As Debên- padamente vencidas, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Escritura, caso assim
tures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei de Sociedades por Ações, seja deliberado em assembleia geral de Debenturistas, conforme procedimentos a serem detercom garantia adicional real representada pela Garantia, conforme definido abaixo. (k) Destina- minados na Escritura. (u) Distribuição e Colocação: As Debêntures serão objeto de distribuição
ção dos Recursos: Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para constituição inicial pública com esforços restritos destinada a Investidores Profissionais, conforme definido abaixo,
do fundo, em valor correspondente a 0,30% (trinta centésimos por cento) do montante agregado sob o regime de melhores esforços de colocação, com intermediação de instituição financeira insubscrito e integralizado das Debêntures ou, no caso da primeira integralização especificamen- tegrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), ocupando a
te, o que for maior entre 0,30% (trinta centésimos por cento) do montante agregado subscrito e função de coordenador líder, por meio do MDA, conforme termos e condições do “Contrato de
integralizado das Debêntures e R$600.000,00 (seiscentos mil reais), para custeio dos encargos Coordenação, Colocação e Distribuição da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
de responsabilidade da Emissora exclusivamente com relação à Oferta a serem descritos na Es- em Ações, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Gaia Cred IV Companhia Securicritura (“Fundo da Oferta”); (ii) para constituição inicial do fundo, em valor correspondente a tizadora de Créditos Financeiros” (“Contrato de Distribuição”). A distribuição pública terá como
0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do montante agregado subscrito e integralizado público alvo Investidores Profissionais. Nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de
das Debêntures, ou, no caso da primeira integralização, R$900.000,00 (novecentos mil reais), o 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), são considerados investidoque for maior, para custeio dos encargos de responsabilidade do Agente de Cobrança exclusivares profissionais (“Investidores Profissionais”): (i) instituições financeiras e demais instituições
mente com relação à cobrança dos Direitos Creditórios, conforme definido abaixo, também a seautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades
rem descritos na Escritura (“Fundo de Cobrança” e, em conjunto com o Fundo da Oferta, “Funde capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas
dos”), sendo que para constituição do Fundo de Cobrança o montante mencionado acima será
transferido, pela Emissora, da Conta da Oferta, conforme definido abaixo, para a Conta de Co- naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$10.000.000,00
brança, conforme definido abaixo; e (iii) para a aquisição dos recebíveis e demais créditos per- (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de Investidor Proformados e/ou não performados (incluindo distressed assets), originados de operações de: fissional mediante termo próprio, elaborado de acordo com o Anexo 9-A da Instrução CVM 539;
(a) empréstimos e/ou financiamentos com lastro em hipotecas ou outras garantias reais; (b) em- (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por
préstimos corporativos; (c) financiamento de investimento em bens de capital de empresas; e administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos
(d) outros créditos performados e/ou não performados, incluindo, sem limitação, a subscrição de de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários auvalores mobiliários deles decorrentes ou relativos (sendo entendida tal subscrição como com- torizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes. (v)
preendida no conceito de uma aquisição, para fins desta Emissão), em qualquer caso desde que Distribuição Parcial: Em razão do regime de melhores esforços de distribuição mencionado acinos termos artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686 (“Direitos Creditórios”), adquiridos pela Emis- ma, será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 5-A da Instrução
sora por meio do Contrato de Cessão de Créditos a ser celebrado entre a Emissora e o China CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, desde que
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. (“Cedente”), conforme aditado de tempos e tem- seja atingido o valor mínimo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). (w) Negociação:
pos (“Contrato de Cessão”) e eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Cessão que As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mosejam necessários para formalizar a aquisição Direitos Creditórios. (l) Agente de Cobrança: Pre- biliários: (i) entre Investidores Qualificados, conforme definido abaixo; e (ii) depois de decorridos
viamente à aquisição dos Direitos Creditórios, a Emissora contratará um ou mais agente(s) de co- 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, conforbrança (“Agente de Cobrança” ou “Agentes de Cobrança”), o(s) qual(ais) efetuará(ão), dentre ou- me disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da Instrução CVM 476 e observado o cumpritras funções, a cobrança dos Direitos Creditórios, nos termos do acordo geral de cobrança que mento, pela Emissora, do artigo 17 da Instrução CVM 476. São considerados Investidores Qualivier a ser celebrado entre a Emissora e o(s) Agente(s) de Cobrança (“Contrato de Cobrança”). (m) ficados aqueles definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM 539, quais sejam (“Investidores QuaGarantia: Em garantia do fiel, integral e imediato cumprimento de todas as obrigações, principais lificados”): (i) Investidores Profissionais, conforme definidos abaixo; (ii) pessoas naturais ou juríe acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo pela Emissora perante os dicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de
Debenturistas, até a liquidação integral das Debêntures, por força da Escritura, do contrato de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediancessão fiduciária, identificando os Direitos Creditórios dados em garantia às Debêntures (“Con- te termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da Instrução CVM 539; (iii) as pessoas naturais que
trato de Cessão Fiduciária”), e demais documentos relacionados às Debêntures, especialmente tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas
do pagamento integral das Debêntures, acrescidas do Prêmio, conforme definido abaixo, juros pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradocompensatórios e moratórios, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judiciais ou não, hono- res de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos prórários advocatícios e outras despesas da oferta, gestão, cobrança de garantias, bem como o res- prios; e (iv) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas,
sarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constituição, do aperfei- que sejam Investidores Qualificados. (x) Integralização: As Debêntures serão integralizadas na
çoamento e do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução data de subscrição das Debêntures, considerando o período distribuição estabelecido na Instruda garantia a ser prestada às Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos Debentu- ção CVM 476, até o encerramento da Oferta (“Período de Integralização”), pelo Valor Nominal
ristas (“Obrigações Garantidas”), a Emissora constituirá cessão fiduciária, conforme descrito Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, sendo que tais integralizações são condicionadas às
abaixo (“Garantia”): (a) da totalidade dos Direitos Creditórios (atuais e futuros adquiridos pela aquisições dos Direitos Creditórios, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido,
Emissora com os recursos provenientes da Debêntures), cuja cessão fiduciária será formalizada se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures. A subscrição e a integralização das Debênpor meio do Contrato de Cessão Fiduciária, sendo certo que os recursos decorrentes da realiza- tures serão realizadas a qualquer momento dentro do Período de Integralização (cada uma, indição dos Direitos Creditórios deverão ser mantidos única e exclusivamente na conta a ser identi- vidualmente, uma “Data de Integralização”). A integralização das Debêntures ocorrerá de acorficada no Contrato de Cessão Fiduciária, de titularidade da Emissora junto ao Banco Brades- do com as normas de liquidação estabelecidas pela B3. As Debêntures serão integralizadas soco S.A. (“Banco Depositário”) e de movimentação restrita exclusivamente à Emissora (“Conta da mente nos termos especificados na Escritura. As Debêntures que não forem subscritas e integraOferta”); e (b) da Conta da Oferta e da conta a ser identificada no Contrato de Cessão Fiduciária, lizadas após o decurso do Período de Integralização, por qualquer motivo, incluindo, sem limitade titularidade da Emissora junto ao Banco Depositário e de movimentação restrita exclusiva- ção, distribuição parcial, serão automaticamente canceladas. (y) Dação em Pagamento dos Dimente ao Agente de Cobrança ou do Master Servicer, conforme o caso (“Conta de Cobrança” e, reitos Creditórios: Na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios na Data de Vencimenem conjunto com a Conta da Oferta, “Contas”) e todos os recursos nelas existentes de tempos to ou ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, poderá ocorrer a dação em pagaem tempos, incluindo eventuais frutos e rendimentos, nos termos do Contrato de Cessão Fidu- mento aos Debenturistas, fora do âmbito da B3, de pleno direito e sem direito de regresso conciária. Os Direitos Creditórios podem não ser realizados e, portanto, a realização da Garantia tra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizapode não ser suficiente para o pagamento pecuniário integral das Debêntures. A Garantia deve- dos nos respectivos vencimentos, mesmo que a Emissora já tenha iniciado o processo de cobranrá ser constituída até a primeira Data de Integralização, conforme definido abaixo, e deverá per- ça destes valores, sendo certo que o valor a ser pago aos Debenturistas neste caso tomará como
durar até o completo, efetivo e irrevogável cumprimento de todas as obrigações assumidas pela base o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário na efetiva data de pagamenEmissora com relação às Debêntures, nos termos da Escritura. (n) Prêmio de Participação e Ju- to. Portanto, qualquer pagamento pecuniário das Debêntures está sujeito e condicionado à liquiros: As Debêntures farão jus a um prêmio de participação correspondente a 100% (cem por cendação dos Direitos Creditórios a elas vinculados, de acordo com os procedimentos previstos na
to) do Fluxo Disponível, conforme definido abaixo, após o decurso do período de carência que se
Escritura. (ii) Foi aprovada autorização para que a Companhia cancele eventual saldo de Debêninicia na Data de Emissão e termina na data em que ocorrer a Amortização Extraordinária, contures não colocado no âmbito da Oferta, se for o caso, seja em virtude de distribuição parcial seja
forme definido abaixo, correspondente a 90% (noventa por cento) do Valor Nominal Unitário das
Debêntures (“Período de Carência” e “Prêmio”, respectivamente). “Fluxo Disponível” correspon- por qualquer outro motivo; e (iii) Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a prade ao montante resultante da efetiva realização dos Direitos Creditórios, deduzido de: (i) paga- ticar todos os atos e/ou ratificar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar tomento das despesas de captação relativos às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, ao das as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta
Agente Fiduciário, ao banco liquidante das Debêntures (“Banco Liquidante”) e Escriturador, ao assembleia, incluindo, sem limitação: (a) celebrar todos os documentos para formalização da
Banco Depositário e às taxas e emolumento da B3; (ii) pagamento das despesas de captação de Emissão, da Oferta e da Garantia, conforme definido abaixo, tais como o Contrato de Cessão Firecursos diretamente relacionados à realização dos créditos que lastreiam as Debêntures, nos duciária, o Contrato de Cessão, o Contrato de Cobrança, o Contrato de Distribuição e a Escritura,
termos do artigo 5º da Resolução 2.686, dentre os quais a remuneração do(s) Agente(s) de Co- assim como aditamentos a estes documentos, como, por exemplo, o aditamento à Escritura para
brança e/ou os honorários dos escritórios de advocacia contratados para a cobrança dos referi- refletir a quantidade final de Debêntures após eventual cancelamento de saldo de Debêntures
dos créditos; (iii) provisão para pagamento dos tributos devidos pela Emissora diretamente de- não colocado no âmbito da Oferta, se for o caso, seja em virtude de distribuição parcial seja por
correntes da realização dos créditos que lastreiam as Debêntures, excetuados os tributos decor- qualquer outro motivo; (b) contratar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuirentes do remuneração da Emissora, se aplicável; (iv) dos recursos mantidos nas Contas, a títu- ção de valores mobiliários para coordenar a Oferta, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o
lo de constituição e enquadramento dos Fundos, se aplicável; (v) dos recursos decorrentes de Escriturador, o(s) Agente(s) de Cobrança e todos os demais prestadores de serviços para a Ofervenda a prazo de bem relacionado aos Direitos Creditórios; e (vi) pagamentos a título de Amorti- ta, tais como assessores legais, B3, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os reszação Extraordinária, conforme definido abaixo, se aplicável. Não incidirão sobre as Debêntures pectivos contratos; e (c) praticar e/ou ratificar todos os atos necessários para a perfeita eficácia
juros fixos ou sobretaxas (spread). (o) Pagamento do Prêmio e do Principal: Observados os termos da Emissão, da Oferta e da Garantia, e outorgar procurações com poderes específicos para ree procedimentos que serão dispostos na Escritura, após o decurso do Período de Carência, o Prê- presentação da Companhia em relação às Debêntures e à Garantia. 7. Encerramento, Lavramio será pago mensalmente no 12º (décimo segundo) Dia Útil de cada mês (cada uma, “Data de tura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a
Pagamento” e em conjunto “Datas de Pagamento”), sendo a primeira parcela devida na data em presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. 8. Asque ocorrer o evento de Amortização Extraordinária, conforme definido abaixo, que atinja sinaturas: Presidente: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico; Secretário: Sr. Emerson Rodolfo Lo90% (noventa por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures e a última parcela, na Data pes; Acionistas Presentes: Nova Atlantis Participações Ltda e João Paulo dos Santos Pacifico.
de Vencimento ou na data do resgate antecipado das Debêntures ou, no caso de vencimento an- Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de fetecipado, conforme disposto na Escritura. Exceto por eventuais eventos de Amortização Extraor- vereiro de 2018. João Paulo dos Santos Pacifico - Presidente, Emerson Rodolfo Lopes - Secretádinária, conforme definido abaixo, o Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, rio. JUCESP nº 081.172/18-7 em 14.02.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Horário e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2018, na sede social
da Gaia Cred IV Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, na Rua Ministro Jesuíno
Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), sala 07, Vila Olímpia, CEP 04544-051, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Emissora”). 2. Presença: A totalidade dos
membros do Conselho de Administração. 3. Convocação: Dispensada a convocação, em razão
da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo dos
Santos Pacifico e o Sr. Emerson Rodolfo Lopes, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar, na
forma dos itens X e XII do artigo 27 do estatuto social da Companhia, sobre: (i) a aprovação da 1ª
(primeira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, no montante total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da
CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e na Resolução
do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada
(“Resolução CMN nº 2.686” e “Oferta”, respectivamente), cujos termos e condições constarão da
escritura de emissão das Debêntures a ser celebrada entre a Companhia e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário, representando a
comunhão dos debenturistas da Emissão (“Escritura”, “Agente Fiduciário” e “Debenturistas”,
respectivamente); (ii) a constituição de cessão fiduciária, em garantia do fiel, integral e imediato
cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, conforme definido abaixo, dos Direitos
Creditórios, das Contas, conforme definidos abaixo, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária,
conforme definido abaixo; e (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia
pratique todos os atos e/ou ratifique os atos já praticados, tome todas as providências e adote
todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta
reunião, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos para formalização da
Emissão, da Oferta e da Garantia, conforme definido abaixo, tais como o Contrato de Cessão
Fiduciária, o Contrato de Cessão, o Contrato de Cobrança, o Contrato de Distribuição, conforme
definidos abaixo, e a Escritura, assim como aditamentos a estes documentos, como, por exemplo,
o aditamento à Escritura para refletir a quantidade final de Debêntures após eventual
cancelamento de saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta, se for o caso, seja em
virtude de distribuição parcial seja por qualquer outro motivo, podendo praticar e/ou ratificar
todos os atos necessários para a sua perfeita eficácia e a outorga de procurações com poderes
específicos para representação da Companhia em relação às Debêntures e à Garantia, conforme
definido abaixo. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após
debates e discussões: (i) Foi aprovada a realização da Emissão e da Oferta, cujos principais
termos e condições, em conformidade com a Escritura, possuem as seguintes características
principais: (a) Data de Emissão das Debêntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data de
emissão das Debêntures será 02 de fevereiro de 2018 (“Data de Emissão”). (b) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de
Emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos do item (u)
abaixo e da Escritura. (c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) de
Debêntures, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos do item
(u) abaixo e da Escritura. (d) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal unitário das
Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais). (e) Série: A Emissão será realizada em série única.
(f) Forma e Emissão de Certificados. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e
escritural, sem a emissão de certificados representativos das Debêntures. (g) Comprovação de
Titularidade das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escriturador das Debêntures
(“Escriturador”). Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das
Debêntures o extrato expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM
(“B3”) em nome do debenturista, quando estes títulos estiverem custodiados eletronicamente na
B3. (h) Prazo e Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao final do prazo
de 106 (cento e seis) meses e 1 (um) dia contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
25 de novembro de 2026 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado e de resgate antecipado a serem previstas na Escritura. (i) Distribuição, Negociação e
Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado
primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b)
negociação, observado o disposto na Escritura, no mercado secundário por meio do CETIP21 –
Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações
liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (j) Espécie: As
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei de Sociedades por
Ações, com garantia adicional real representada pela Garantia, conforme definido abaixo. (k)
Destinação dos Recursos: Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para constituição
inicial do fundo, em valor correspondente a 0,30% (trinta centésimos por cento) do montante
agregado subscrito e integralizado das Debêntures ou, no caso da primeira integralização
especificamente, o que for maior entre 0,30% (trinta centésimos por cento) do montante agregado
subscrito e integralizado das Debêntures e R$600.000,00 (seiscentos mil reais), para custeio dos
encargos de responsabilidade da Emissora exclusivamente com relação à Oferta a serem
descritos na Escritura (“Fundo da Oferta”); (ii) para constituição inicial do fundo, em valor
correspondente a 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do montante agregado subscrito
e integralizado das Debêntures, ou, no caso da primeira integralização, R$900.000,00 (novecentos
mil reais), o que for maior, para custeio dos encargos de responsabilidade do Agente de Cobrança
exclusivamente com relação à cobrança dos Direitos Creditórios, conforme definido abaixo,
também a serem descritos na Escritura (“Fundo de Cobrança” e, em conjunto com o Fundo da
Oferta, “Fundos”), sendo que para constituição do Fundo de Cobrança o montante mencionado
acima será transferido, pela Emissora, da Conta da Oferta, conforme definido abaixo, para a Conta
de Cobrança, conforme definido abaixo; e (iii) para a aquisição dos recebíveis e demais créditos
performados e/ou não performados (incluindo distressed assets), originados de operações de:
(a) empréstimos e/ou financiamentos com lastro em hipotecas ou outras garantias reais;
(b) empréstimos corporativos; (c) financiamento de investimento em bens de capital de empresas;
e (d) outros créditos performados e/ou não performados, incluindo, sem limitação, a subscrição de
valores mobiliários deles decorrentes ou relativos (sendo entendida tal subscrição como
compreendida no conceito de uma aquisição, para fins desta Emissão), em qualquer caso desde
que nos termos artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686 (“Direitos Creditórios”), adquiridos pela
Emissora por meio do Contrato de Cessão de Créditos a ser celebrado entre a Emissora e o China
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. (“Cedente”), conforme aditado de tempos e tempos
(“Contrato de Cessão”) e eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Cessão que
sejam necessários para formalizar a aquisição Direitos Creditórios. (l) Agente de Cobrança:
Previamente à aquisição dos Direitos Creditórios, a Emissora contratará um ou mais agente(s) de
cobrança (“Agente de Cobrança” ou “Agentes de Cobrança”), o(s) qual(ais) efetuará(ão), dentre
outras funções, a cobrança dos Direitos Creditórios, nos termos do acordo geral de cobrança que
vier a ser celebrado entre a Emissora e o(s) Agente(s) de Cobrança (“Contrato de Cobrança”). (m)
Garantia: Em garantia do fiel, integral e imediato cumprimento de todas as obrigações, principais
e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo pela Emissora perante os
Debenturistas, até a liquidação integral das Debêntures, por força da Escritura, do contrato de
cessão fiduciária, identificando os Direitos Creditórios dados em garantia às Debêntures
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), e demais documentos relacionados às Debêntures,
especialmente do pagamento integral das Debêntures, acrescidas do Prêmio, conforme definido
abaixo, juros compensatórios e moratórios, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judiciais ou
não, honorários advocatícios e outras despesas da oferta, gestão, cobrança de garantias, bem
como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constituição,
do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da
execução da garantia a ser prestada às Debêntures e quaisquer outros acréscimos devidos aos
Debenturistas (“Obrigações Garantidas”), a Emissora constituirá cessão fiduciária, conforme
descrito abaixo (“Garantia”): (a) da totalidade dos Direitos Creditórios (atuais e futuros adquiridos
pela Emissora com os recursos provenientes da Debêntures), cuja cessão fiduciária será
formalizada por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, sendo certo que os recursos decorrentes
da realização dos Direitos Creditórios deverão ser mantidos única e exclusivamente na conta a ser
identificada no Contrato de Cessão Fiduciária, de titularidade da Emissora junto ao Banco
Bradesco S.A. (“Banco Depositário”) e de movimentação restrita exclusivamente à Emissora
(“Conta da Oferta”); e (b) da Conta da Oferta e da conta a ser identificada no Contrato de Cessão
Fiduciária, de titularidade da Emissora junto ao Banco Depositário e de movimentação restrita
exclusivamente ao Agente de Cobrança ou do Master Servicer, conforme o caso (“Conta de
Cobrança” e, em conjunto com a Conta da Oferta, “Contas”) e todos os recursos nelas existentes
de tempos em tempos, incluindo eventuais frutos e rendimentos, nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária. Os Direitos Creditórios podem não ser realizados e, portanto, a realização da
Garantia pode não ser suficiente para o pagamento pecuniário integral das Debêntures. A
Garantia deverá ser constituída até a primeira Data de Integralização, conforme definido abaixo,
e deverá perdurar até o completo, efetivo e irrevogável cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela Emissora com relação às Debêntures, nos termos da Escritura. (n) Prêmio de
Participação e Juros: As Debêntures farão jus a um prêmio de participação correspondente a
100% (cem por cento) do Fluxo Disponível, conforme definido abaixo, após o decurso do período
de carência que se inicia na Data de Emissão e termina na data em que ocorrer a Amortização
Extraordinária, conforme definido abaixo, correspondente a 90% (noventa por cento) do Valor
Nominal Unitário das Debêntures (“Período de Carência” e “Prêmio”, respectivamente). “Fluxo
Disponível” corresponde ao montante resultante da efetiva realização dos Direitos Creditórios,
deduzido de: (i) pagamento das despesas de captação relativos às Debêntures, incluindo, mas não
se limitando, ao Agente Fiduciário, ao banco liquidante das Debêntures (“Banco Liquidante”) e
Escriturador, ao Banco Depositário e às taxas e emolumento da B3; (ii) pagamento das despesas
de captação de recursos diretamente relacionados à realização dos créditos que lastreiam as
Debêntures, nos termos do artigo 5º da Resolução 2.686, dentre os quais a remuneração do(s)
Agente(s) de Cobrança e/ou os honorários dos escritórios de advocacia contratados para a
cobrança dos referidos créditos; (iii) provisão para pagamento dos tributos devidos pela Emissora
diretamente decorrentes da realização dos créditos que lastreiam as Debêntures, excetuados os
tributos decorrentes do remuneração da Emissora, se aplicável; (iv) dos recursos mantidos nas
Contas, a título de constituição e enquadramento dos Fundos, se aplicável; (v) dos recursos
decorrentes de venda a prazo de bem relacionado aos Direitos Creditórios; e (vi) pagamentos a
título de Amortização Extraordinária, conforme definido abaixo, se aplicável. Não incidirão sobre
as Debêntures juros fixos ou sobretaxas (spread). (o) Pagamento do Prêmio e do Principal:
Observados os termos e procedimentos que serão dispostos na Escritura, após o decurso do
Período de Carência, o Prêmio será pago mensalmente no 12º (décimo segundo) Dia Útil de cada
mês (cada uma, “Data de Pagamento” e em conjunto “Datas de Pagamento”), sendo a primeira
parcela devida na data em que ocorrer o evento de Amortização Extraordinária, conforme definido
abaixo, que atinja 90% (noventa por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures e a última
parcela, na Data de Vencimento ou na data do resgate antecipado das Debêntures ou, no caso de
vencimento antecipado, conforme disposto na Escritura. Exceto por eventuais eventos de

Amortização Extraordinária, conforme definido abaixo, o Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso) será pago integralmente em uma única parcela na Data de
Vencimento, na data de eventual vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures.
(p) Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos
Direitos Creditórios: Observado o disposto na Escritura e nos termos do artigo 5º da Resolução
CMN 2.686, as obrigações da Emissora de efetuar o pagamento da Amortização Extraordinária,
conforme definido abaixo, e o pagamento do Prêmio estão condicionadas à realização dos Direitos
Creditórios, nos termos da Escritura, os quais serão dados em garantia para as Debêntures.
Observado o disposto abaixo, a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento, sempre
preservada a manutenção da boa ordem das funções de securitização inerentes ao objeto social
da Emissora e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debenturistas, os recursos existentes nas
Contas serão alocados, em cada Data de Pagamento, na seguinte ordem: (a) pagamento, com
recursos disponíveis no Fundo da Oferta, das despesas de captação relativas às Debêntures,
incluindo mas não se limitando ao Agente Fiduciário, ao Banco Liquidante e Escriturador, ao Banco
Depositário, manutenção das Contas, outros custos relacionados ao aperfeiçoamento da Garantia
e às taxas e emolumento da CVM e/ou da B3 a serem descritos na Escritura, entre outras
despesas devidamente comprovadas não listadas anteriormente; (b) pagamento, com recursos
disponíveis no Fundo de Cobrança, das despesas de captação de recursos diretamente
relacionados à realização dos créditos que lastreiam as Debêntures, nos termos do artigo 5º da
Resolução 2.686, dentre os quais a remuneração do(s) Agente(s) de Cobrança, a manutenção das
Contas e/ou os honorários dos escritórios de advocacia contratados para a cobrança dos referidos
créditos, a serem descritos na Escritura; (c) para a recomposição de quaisquer dos Fundos, se
necessário, nos termos da Escritura; (d) Amortização Extraordinária, conforme definido abaixo; (e)
pagamento do Prêmio, se houver, após o Período de Carência; e (f) amortização do Valor Nominal
Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, na Data de Vencimento. Os recursos decorrentes de toda
e qualquer venda a prazo de bem relacionado aos Direitos Creditórios somente serão enquadrados
na ordem de pagamento acima quando se der a quitação total da venda, até este momento, os
referidos montantes poderão ser retidos e investidos pela Emissora. (q) Aquisição Facultativa das
Debêntures: A Emissora, nos termos da Escritura, renunciará expressamente à faculdade prevista
no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo vedada a aquisição pela Emissora de
Debêntures. (r) Amortização Extraordinária: Observados os procedimentos a serem determinados
na Escritura, a Emissora deverá realizar a amortização extraordinária das Debêntures, limitada a
90% (noventa por cento) do Valor Nominal Unitário, sempre que haja realização suficiente dos
Direitos Creditórios, conforme ordem de alocação descrito no item (p) acima e na Escritura,
observado que a amortização extraordinária preferencialmente ocorrerá em uma Data de
Pagamento (“Amortização Extraordinária”). Não será devido aos Debenturistas o pagamento de
prêmio flat caso ocorra a Amortização Extraordinária. (s) Resgate Antecipado Total: Observados os
respectivos procedimentos, a Escritura determinará as seguintes hipóteses de resgate antecipado
das Debêntures: (i) a Emissora deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures,
se e conforme deliberado pelos Debenturistas nos termos da Escritura, na hipótese de não ser
realizada a recomposição de quaisquer dos Fundos de acordo com procedimentos e prazos a
serem determinados na Escritura; (ii) a Emissora poderá realizar o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures caso seja rescindido o Contrato de Cobrança com o Agente de
Cobrança (no caso de apenas um Agente de Cobrança ser contratado) ou com o Master Servicer
(caso mais de um Agente de Cobrança venha a ser contratado), exceto se as obrigações de
cobrança no Contrato de Cobrança forem assumidas, em 30 (trinta) dias da rescisão, por outra
empresa aprovada pelos Debenturistas, observado o quórum de aprovação a ser previsto na
Escritura; ou (iii) na hipótese de não realização dos Direitos Creditórios na Data de Vencimento ou
ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, poderá ocorrer a dação em pagamento aos
Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Debenturistas), fora
do âmbito da B3, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na
proporção dos seus créditos, dos Direitos Creditórios não realizados nos respectivos vencimentos,
mesmo que a Emissora já tenha iniciado o processo de cobrança destes valores. O resgate
antecipado não poderá ocorrer enquanto existirem Direitos Creditórios vinculados às Debêntures,
exceto no caso de resgate das Debêntures que inclua dação em pagamento dos Direitos
Creditórios aos Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos
Debenturistas). Não haverá o resgate parcial das Debêntures e não será devido aos Debenturistas
pagamento de prêmio flat caso ocorra qualquer das hipóteses de resgate antecipado das
Debêntures. (t) Vencimento Antecipado: Observado o disposto na Escritura, as Debêntures e as
obrigações assumidas pela Emissora nos termos da Escritura poderão ser consideradas
antecipadamente vencidas, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Escritura, caso
assim seja deliberado em assembleia geral de Debenturistas, conforme procedimentos a serem
determinados na Escritura. (u) Distribuição e Colocação: As Debêntures serão objeto de
distribuição pública com esforços restritos destinada a Investidores Profissionais, conforme
definido abaixo, sob o regime de melhores esforços de colocação, com intermediação de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador
Líder”), ocupando a função de coordenador líder, por meio do MDA, conforme termos e condições
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição da 1ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Gaia Cred
IV Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros” (“Contrato de Distribuição”). A distribuição
pública terá como público alvo Investidores Profissionais. Nos termos do artigo 9º-A da Instrução
CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), são
considerados investidores profissionais (“Investidores Profissionais”): (i) instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias
seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência
complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor
superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua
condição de Investidor Profissional mediante termo próprio, elaborado de acordo com o Anexo 9-A
da Instrução CVM 539; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham
a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii)
agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de
valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores
não residentes. (v) Distribuição Parcial: Em razão do regime de melhores esforços de distribuição
mencionado acima, será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 5-A
da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
desde que seja atingido o valor mínimo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). (w)
Negociação: As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários: (i) entre Investidores Qualificados, conforme definido abaixo; e (ii) depois de
decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores,
conforme disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da Instrução CVM 476 e observado o
cumprimento, pela Emissora, do artigo 17 da Instrução CVM 476. São considerados Investidores
Qualificados aqueles definidos no art
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010 (Em Reais - R$)
Balanço Patrimonial - ATIVO
31/12/2011 31/12/2010 Balanço Patrimonial - PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010 Demonstração do Resultado do Exercício
Circulante
6.098.096,14
3.992,17 Circulante
9.231,06
- Receita operacional líquida
Caixa e equivalentes de caixa
12.745,61
3.992,17 Obrigações tributárias
9.191,06
- Lucro bruto
Outros créditos
8.713,59
- Fornecedores a pagar
40,00
- Outras receitas/(despesas) operacionais
Estoques
6.076.636,94
- Não-Circulante
1.100.800,00
21.363,99 Despesas gerais e administrativas
Não-Circulante
14.000,00
- Débitos com partes relacionadas 1.100.800,00
21.363,99 Despesas tributárias
Imobilizado
14.000,00
- Patrimônio Líquido
5.002.065,08 (17.371,82) Resultado antes das receitas
Total do ativo
6.112.096,14
3.992,17 Capital social
5.029.300,00
100,00
e despesas financeiras
A Diretoria
Prejuízos acumulados
(27.234,92)
(17.471,82) Resultado antes do IR/CS
Marcelo José Victtor dos Anjos - CT CRC-SP 163.978/O-4
Total do passivo
6.112.096,14
3.992,17 Resultado do exercício

Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações

31/12/2011 31/12/2010
(9.314,16) (4.155,52)
(9.130,30) (3.988,77)
(183,86) (166,75)
(9.314,16) (4.155,52)
(9.314,16) (4.155,52)
(9.314,16) (4.155,52)

Horizon 35 Empreendimentos Imobiliários S.A. - C.N.PJ./MF 10.174.770/0001-04 - NIRE 35.300.392.710

Demonstrações Financeiras - Em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011 (Em Reais - R$)
31/12/2011 Balanço Patrimonial - PASSIVO
31/12/2012
31/12/2011 Demonstração do Resultado do Exercício
6.098.096,14 Circulante
8.136,63
9.231,06 Receita operacional líquida/Lucro bruto
12.745,61 Obrigações tributárias
6.383,73
9.191,06 Outras receitas/(despesas) operacionais
8.713,59 Fornecedores a pagar
1.752,90
40,00 Despesas gerais e administrativas
6.076.636,94 Não-Circulante
2.199.550,00 1.100.800,00 Despesas tributárias
14.000,00 Débitos com partes relacionadas
2.199.550,00 1.100.800,00 Resultado antes das receitas
14.000,00 Patrimônio Líquido
4.990.910,97 5.002.065,08
e despesas financeiras
6.112.096,14 Capital social
5.029.300,00 5.029.300,00 Despesas financeiras
Prejuízos acumulados
(38.389,03)
(27.234,92) Resultado antes do IR/CS
A Diretoria
Total do passivo
7.198.597,60 6.112.096,14 Resultado do exercício
Marcelo José Victtor dos Anjos - CT CRC-SP 163.978/O-4

Balanço Patrimonial - ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Estoques
Não-Circulante
Imobilizado
Total do ativo

31/12/2012
7.184.597,60
17.348,48
5.301,28
7.161.947,84
14.000,00
14.000,00
7.198.597,60

31/12/2012 31/12/2011
(9.724,17) (9.314,16)
(9.462,67) (9.130,30)
(261,50)
(183,86)
(9.724,17)
(1.429,94)
(11.154,11)
(11.154,11)

(9.314,16)
(448,94)
(9.763,10)
(9.763,10)

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL  RESUMO EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre BEM IMÓVEL e para intimação dos executados WOOD
PRIME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ 18.625.047/0001-06), SANDRO KENDY SATO (CPF 186.717.578-97),
TATIANE DROVETTE SATO (CPF 285.740.318-60), e LOURENÇO KELMER TRAJANO (CPF 321.824.718-71), da credora
f i d u c i á r i o B A N C O I N T E R M E D I U M S . A. ( C N P J 0 0 . 4 1 6 . 9 6 8 / 0 0 0 1 - 0 1 ) , e d e m a i s i n t e r e s s a d o s , e x p e d i d o n o s a u t o s d e
Cumpr imento de Sentença - Perdas e Danos Proc. nº 1002891-14.2014.8.26.0704/01, em trâmite na Vara do Juizado
Especial Cível  Foro Regional XV  Butantã requerida por MARCELO DONISETE MENINO (CPF 253.338.218-36) e
JULIANE GARCIA GUELERE (CPF 331.956.818-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão
o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br) , em
condições que seguem: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o imóvel consistente da casa sob nº
56, par te integrante do condomínio denominado Village Saint Laurent, com acesso pelo nº 90 da Av. Orlando Angelo
Gastaldo, Ex-combatente da FEB, contendo: no pavimento térreo - duas vagas de garagem, sendo uma delas sob
pergolado, varanda, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, área de serviço coberta, área permeável e escadas
de acesso ao pavimento superior: no pavimento superior - dois dormitórios, banheiro, uma suíte com sacada descoberta,
corredor de circulação e escadas de acesso ao pavimento inferior; e cobertura com telhado. A casa nº 56 foi construída
em terreno com as seguintes características de quem da via de circulação a observa: na frente mede 5,65m de frente por
14,20m em ambos os lados e 5,65m nos fundos, encerrando a área de 80,23m². De quem da circulação interna de
pedestres olha para a casa residencial confronta pela frente com a referida circulação, pelo lado direito com a casa
residencial nº 55, pelo lado esquerdo com a casa residencial nº 57 e pelos fundos com a casa residencial nº 45. As áreas
e frações ideais da unidade são: área real privativa construída de 84,72m², área real comum construída de 2,685m², área
real total de 87,405m², com coeficiente de construção relativo à unidade de 1,06530%, área real privativa de terreno de
80,23m², área real comum de terreno de 50,14m², área real total de terreno de 130,37m², correspondente a fração ideal
de terreno privativo de 0,9393% O mencionado condomínio acha-se construído em terreno com a área de 13.879,75m²,
designado como área 2-A da quadra A, do loteamento Parque Industrial dos Ourives, situado na confluência das Avenidas
Orlando Angelo Gastaldo - Ex-combatente da FEB e Octávio Corletto - Ex-combatente da FB. Cadastro Municipal:
014.027.016.056. Matrícula 113.607 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo . ÔNUS: Consta
da referida matrícula, conforme R.3(26/09/2011) a alienação fiduciária em favor do Banco Intermedium S.A. Av.4(26/09/
2011) o Banco Intermedium S/A emitiu a Cédula de Crédito Imobiliário Integral sob a forma escritural nº 080, série A001.
Av.05(17/01/2013) A Cédula de Crédito Imobiliário Integral possui o número 120, e não como constou anterior mente. 2.
AVALIAÇÃO: R$ 398.676,10 (janeiro/2018  Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP).
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 13.453,02 (dezembro/2017). 4. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª PRAÇA começa em 02/04/2018,
às 15h05min; e termina em 05/04/2018, às 15h05min e; 2ª PRAÇA começa em 05/04/2018, às 15h06min, e termina em
25/04/2018, às 15h05min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO  edital completo com forma de pagamento, lance
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zuker man.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
A n g é l i c a , n º 1 . 9 9 6 , 6 º a n d a r, H i g i e n ó p o l i s , C a p i t a l S P, o u a i n d a , p e l o t e l e f o n e ( 1 1 ) 2 1 8 4 - 0 9 0 0 e e m a i l :
contato@zukerman.com.br. Ficam os executados WOOD PRIME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, SANDRO KENDY
SATO, TATIANE DROVETTE SATO, e LOURENÇO KELMER TRAJANO, da credora fiduciário BANCO INTERMEDIUM S.A. e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº
0183911-60.2010.8.26.0100 - O Dr. Fabio de Souza Pimenta,
MM. Juiz de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central - Comarca da Capital/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber a Nelson Ferreira (CPF: 351.392.004-06) e Maria das Neves da Silva Lau
(CPF: 224.014.478-57), que Comercial Construções & Serviços Blanchard Ltda. ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial objetivando receber a quantia de R$ 114.443,75
(Set/2017), referente ao contrato de locação, não honrados
pelos executados. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se o presente edital para que em 03 dias úteis, pague
o débito atualizado ou, em 15 dias úteis, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de
30% do valor, acrescido de custas e honorários advocatícios,
requerendo o parcelamento do restante em 06 vezes, prazos
HVWHV D ÀXLU R SUD]R VXSUD VRE SHQD GH SHQKRUD ¿FDQGR
advertida que no caso de revelia, será nomeado curador
HVSHFLDO6HUiRHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 01/12/2017, às 10hs, na sede social da SF Sixty One Participações Societárias S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP,
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 580, conj. 71,7º andar, Bela Vista, CEP 01318-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os fundadores e subscritores
representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: (a) Luis Guilherme De Souza Silva, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 30267600-4
SSP/SP e CPF/MF nº. 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº. 1003, Apto 31, Bairro Perdizes, São Paulo/SP CEP: 05014-001; (b)
Lawrence Santini Echenique, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 437276703 SSP/SP e CPF/MF nº. 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua
Acurui, nº. 240, Apto 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo/SP CEP: 03355-000; e (c) Luis Fernando Elias Falleiros, brasileiro, solteiro, advogado, RG
nº. 43508530X SSP/SP e CPF/MF nº. 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº. 592, Apto 24, Bairro Perdizes, São Paulo/SP CEP: 05018010. 3. Mesa$SyVHOHLWRVSHORVDFLRQLVWDVIXQGDGRUHVDFLPDTXDOL¿FDGRVRVWUDEDOKRVIRUDPSUHVLGLGRVSHOR6ULuis Guilherme de Souza Silva e secretariados pelo Sr. Lawrence Santini Echenique. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de SF
Sixty One Participações Societárias S.A.; (ii) a subscrição e integralização do capital social da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a
UHPXQHUDomRGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDH Y DGH¿QLomRGRVMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRTXHUHDOL]DUmRDSXEOLFDomRGRVDWRVVRFLHWiULRVGD&RPSDQKLD
5. Deliberações: Após a discussão das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto
segue: 5.1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF Sixty One Participações Societárias S.A., bem como o projeto de estatuto social
apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na forma do Anexo I. 5.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subscrição de 600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 cada uma, totalizando um valor de R$600,00 e a integralização parcial de 10% do valor total
dessas ações pelos acionistas fundadores. 5.3. A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia são subscritas pelos acionistas fundadores presentes, de acordo com as seguintes proporções: (a) o acionista Luis Guilherme de Souza Silva subscreveu 200 ações
ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que
integra esta ata na forma do Anexo II; (b) o acionista Lawrence Santini Echenique subscreveu 200 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor
total de R$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo III; e (c) o
acionista Luis Fernando Elias Falleiros subscreveu 200 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00, a ser integralizada na
forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo IV. 5.4. O Capital será integralizado em moeda corrente
do País em até 12 meses, a contar da data de expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 5.5. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos
termos do artigo 80 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das S.A.”), o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia. 5.6. Em seguida, nos termos do estatuto social,
RVDFLRQLVWDVIXQGDGRUHVHOHJHUDPSRUXQDQLPLGDGHSDUDXPPDQGDWRXQL¿FDGRGHDQRRVVHJXLQWHVGLUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD L R6ULuis
Guilherme De Souza Silva, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 30.267.600-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº. 1003, Apto 31, Bairro Perdizes, São Paulo/SP CEP: 05014-001; (ii) o Sr. Lawrence Santini Echenique, brasileiro, casado, advogado, RG
nº. 43.727.670-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Acurui, nº. 240, Apto 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo/SP
CEP: 03355-000; e (iii) Luis Fernando Elias Falleiros, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº. 43.508.530-X SSP/SP e CPF/MF nº. 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº. 592, Apto 24, Bairro Perdizes, São Paulo/SP CEP: 05018-010. 5.6.1. Os diretores aceitam os cargos para os quais foram
eleitos e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
SHLWDRXVXERUQRFRQFXVVmRSHFXODWRRXFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLD
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria. 5.7. A remuneração global dos diretores, para o exercício social corUHQWHVHUi¿[DGDRSRUWXQDPHQWHREVHUYDGRRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHOHQRHVWDWXWRVRFLDOTXHRUDSDVVDDUHJHUD&RPSDQKLD$SURYDUR
'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORRXR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRHXPRXWURGHJUDQGHFLUFXODomRSDUDVHUHPRVMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRTXHVHUmR
utilizados para as publicações determinadas pela Lei das S.A., quando necessárias. 5.9. Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as formalidades
remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. São Paulo, 01 de dezembro de 2017. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva – Presidente; Lawrence Santini Echenique – Secretário. Acionistas
Subscritores: Luis Guilherme de Souza Silva; Lawrence Santini Echenique; e Luis Fernando Elias Falleiros. Diretores Eleitos: Luis Guilherme de
Souza Silva; Lawrence Santini Echenique; e Luis Fernando Elias Falleiros. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP n.º
316.225. Anexo I à Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações da SF Sixty One Participações Societárias S.A., realizada em 01 de
dezembro de 2017. JUCESP nº 3530051134-4 em 14/12/2017. Flávia R. Britto – Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede,
Objeto e Duração - Artigo 1º. A SF Sixty One Participações Societárias S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social
e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio,
FRQMDQGDU%HOD9LVWD&(3SRGHQGRDEULU¿OLDLVDJrQFLDVRXHVFULWyULRVSRUGHOLEHUDomRGD'LUHWRULDArtigo 3º. A Companhia tem
por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração.
Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º. O capital social é de R$600,00, representado por 600 ações, sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.
§ 1º. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas,
QDIRUPDGDOHLQRSUD]RTXHIRU¿[DGRSHODDVVHPEOHLDTXHGHOLEHUDUVREUHRDXPHQWRGHFDSLWDO§ 3º. Mediante aprovação de acionistas representando a
maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do
capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º. A
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas
presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei
e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da
Administração - Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 2 a 5 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores
continuarão no exercício de seus cargos, até a posse de seus sucessores. § 1º.2VGLUHWRUHV¿FDPGLVSHQVDGRVGHSUHVWDUFDXomRHVXDVUHPXQHUDo}HV
VHUmR¿[DGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUVDOYRVHGHFLGLGRGHIRUPDGLYHUVDSHORVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDPDLRULDDEVROXWDGRVYRWRV§ 2º. A
investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º. No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas
por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º. A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais,
estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar
cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens
móveis ou imóveis. Artigo 10º. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer 2 diretores, agindo em conjunto, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação
GHSURFXUDGRU HV GDUVHiSHODDVVLQDWXUDGHGLUHWRUHVHPFRQMXQWRGHYHQGRRVLQVWUXPHQWRVGHPDQGDWRHVSHFL¿FDUHPRVSRGHUHVFRQIHULGRVDRV
mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser
outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de
DYDLV¿DQoDVHRXWUDVJDUDQWLDVHPIDYRUGHWHUFHLURVArtigo 11. Compete à Diretoria gerenciar o andamento dos negócios da Companhia, praticando todos
os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não
permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou
não. Parágrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição.
Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
4XDQGRGRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOD&RPSDQKLDSUHSDUDUiXPEDODQoRSDWULPRQLDOHDVGHPDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH[LJLGDVSHODOHJLVODção aplicável. Artigo 14. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria,
depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. Artigo 15. MedianWHGHFLVmRGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOD&RPSDQKLDSRGHUiSUHSDUDUEDODQoRVSHULyGLFRVDTXDOTXHUPRPHQWRD¿PGHGHWHUminar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 17. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação
da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquiGDQWHVH¿[DUiDVXDUHPXQHUDomRArtigo 18. Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, será proposta perante o foro da Comarca
de São Paulo/SP. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva – Presidente; Lawrence Santini Echenique – Secretário. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP n.º 316.225
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Serasa S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 30.08.2017
Aos 30.08.2017, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, Planalto Paulista, na cidade de São Paulo/SP, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de seus
Diretores Srs. Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes Junior. O Sr. Diretor Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a finalidade de deliberar sobre a ratificação da alteração da destinação da filial situada na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, salas 42,43 e 44, Centro, Santo André/SP, CEP
09020-160, CNPJ/MF nº 62.173.620/0041-77 e registrada sob o NIRE nº 35.9.0154146-9, que deixou de prestar os serviços descritos no objeto social da Companhia em 1º de setembro de 2016, para, exclusivamente, atender pessoas naturais e jurídicas: (i) para prestar informações decorrentes de sua atividade prevista na alínea “b” do artigo 2º do seu
Estatuto Social (Atendimento ao Consumidor); (ii) para receber autorização para a abertura de cadastro positivo, nos
termos da legislação vigente (Cadastro Positivo); (iii) para receber e entregar documentos e informações referentes à
certificação digital; e (iv) como posto avançado para suporte à comercialização de produtos e/ou serviços (Comercial).
Discutido o assunto, as propostas foram aprovadas por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata
que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, a folhas nº 25 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São Paulo, 30.08.2017. José
Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio Souza Fernandes Junior. JUCESP
nº 508.949/17-8 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Raro Participações e Intermediações S.A. - CNPJ/MF nº 19.413.997/0001-30 - NIRE 35.300.460.448
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21.11.2017
Data, hora, local: 21.11.2017, 10hs, na sede social, Raro Participações e Intermediações S.A., São Paulo/SP, Rua Jacatirão,
750, Santo Amaro, CEP. 04647-010 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º, artigo 124, Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme abaixo listados
e qualificados: (i) Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A., sociedade anônima, com sede em Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, 11º andar, CEP 06454-000, CNPJ/MF 19.374.544/0001-41, com seus atos constitutivos registrados na
JUCESP sob o NIRE 35300460065, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por Paulo Renato Della Volpe, brasileiro, empresário, RG 10.948.675 SSP/SP e CPF/MF 119.360.868-67, residente e domiciliado em Campinas e com endereço comercial em Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, bloco A, conjunto 13, Parte, Alphaville, CEP 06454-000; e (ii) José
de Carvalho Junior, brasileiro, casado, empresário, RG 24.227.599-0, SSP/SP, CPF 122.943.998-62, com endereço comercial em Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, bloco B, Edifício Padauiri, conjuntos 31/32, Parte, Alphaville, CEP:06454-000.
Composição da Mesa: José de Carvalho Junior - Presidente; Eduardo Kisahleitner - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) apreciação da renúncia apresentada pelos Diretores da Companhia, e (ii) a transformação da Companhia, que passa de sociedade anônima de capital fechado para uma sociedade empresária limitada e adoção de Contrato Social que a regulará, no qual constarão novos objeto social, denominação social e sede social. Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário e publicada com
omissão das assinaturas dos sócios, conforme faculta o §1º do Artigo 130 da LSA. 2. Apreciar a renúncia apresentada pela
Sra. Rosemarie Schalldach ao cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia, e do Sr. Ralf Erik Schalldach ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, efetivas a partir desta data. 3. Os acionistas então resolvem, de acordo com o artigo 220, Lei
6.404/76 e com o artigo 1.113 do Código Civil Brasileiro, deliberar a transformação do tipo societário da Companhia, que passa de sociedade anônima para sociedade empresária limitada. Aprovada a transformação do tipo societário e tendo passado
a Companhia a ser uma sociedade empresária limitada: 3.1. Os sócios mantem a mesma participação atualmente detida no
capital social, sendo uma (1) ação substituída por uma (1) quota, mantendo-se o mesmo capital social, de $750.000,00, o
qual passa a ser dividido em 750.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, divididas entre os sócios da seguinte forma:
Sócio - Quotas - Valor Nominal - %: Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A. - 749.999 - 749.999,00 - 99,99. José de Carvalho Junior - 1 - 1,00 - 0,01; Total: 750.000 - R$750.000,00 - 100. 3.2. Os sócios resolvem alterar o objeto social, que deixa
de ser as atividades de “(i) agenciar, gerir e promovera carreira e a exploração comercial da imagem de atletas profissionais
e não-profissionais de todas as modalidades esportivas, fazendo jus ao recebimento de remuneração compatível a atividade
de representação e agenciamento de tais atletas; (ii) assessorar e organizar toda a sorte de eventos esportivos; (iii) prospectar e gerenciar toda e qualquer ordem de patrocínios esportivos; (iv) adquirir e ceder direitos financeiros e econômicos sobre
atletas; (v) adquirir e ceder direitos de uso e exploração comercial de imagem, marca, símbolo, voz, apelido esportivo e nome
de atletas, bem como representar nos termos da legislação referente aos direitos autorais os produtos derivados da exploração do nome, marca e símbolo da entidade de pratica desportiva; (vi) intermediar negócios no âmbito desportivo em geral;
(vii) assessorar a administração e/ou co-gestão junto à entidades de prática e/ou administração desportivas; (viii) promover
e formalizar negociações e parcerias com entidades de prática desportiva nacionais e estrangeiras para o compartilhamento
de direitos sobre atletas de futebol; (ix) participar em outras sociedades civis ou comerciais, nacionais ou estrangeiras, como
sócia ou acionista; e (x) demais atos de prestação de serviços inerentes aos objetos acima elencados” e passa a ser (i) constituição de convênios de combustível e abastecimento, controle de gestão de frotas, prestação de serviços especializado (serviços de monitoramento de veículos e recolha de notas para crédito de ICMS), (ii) desenvolvimento de software relacionado
às atividades; (iii) participar em outras sociedades civis ou comerciais, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista; e
(iii) demais atos de prestação de serviços inerentes aos objetos acima elencados. 3.3. Os sócios alteram a denominação social, já refletindo a alteração do objeto social, que passa a ser “Ecomov Serviços e Participações Ltda.”; 3.4. Os sócios
alteram o endereço da sede social, que deixa de ser localizada em São Paulo/SP, Rua Jacatirão, 750, Santo Amaro, CEP. 04647010, e passa a ser em Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, bloco B, Edifício Padauiri, conjuntos 31/32, Parte, Alphaville,
CEP:06454-000. 3.5. Os sócios elegem o Sr. José de Carvalho Junior, brasileiro, casado, empresário, RG 24.227.599-0, SSP/SP,
CPF 122.943.998-62, com endereço comercial na cidade de Barueri/SP, Alameda Rio Negro, 585, bloco B, Edifício Padauiri,
conjuntos 31/32 - Parte, Alphaville, CEP:06454-000, como seu Administrador, o qual declara sob as penas da lei não estar impedido de exercer o seu cargo por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 3.6. Os sócios aprovam integralmente o novo Contrato Social que regulará a Sociedade, o qual constitui o Anexo I à presenta ata, dela passa a fazer parte integrante. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: José de Carvalho Junior - Presidente; Eduardo Kisahleitner Secretário; Acionistas: Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A. (p. Paulo Renato Della Volpe) e José de Carvalho
Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. São
Paulo, 21.11.2017. José de Carvalho Junior - Presidente; Eduardo Kisahleitner - Secretário. Diretor eleito: José de Carvalho Junior. JUCESP 71.156/18-5 e NIRE 3523090800-3 em 06.02.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Edital de citação - prazo 30 dias. Processo nº. 0006173-77.2013.8.26.0004. A Dra. ANA LUIZA MADEIRO
DIOGO CRUZ, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da lei, etc. FAZ
SABER Estevam Ribeiro dos Santos, CPF 274.719.508-20 e a Wanda Faria dos Santos, CPF 070.785.40832 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 63.743.78 (12/03/
2013), referente ao Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física. Encontrando-se o Réu em
lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, pague o débito devidamente corrigido (ficando isento das custas no caso de pagamento), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito ou embargue a ação, sob pena de constituirse de pleno direito o título executivo judicial (art. 701 do NCPC). Em caso de revelia será nomeado curador
especial para regular o prosseguimento do feito, nos termos do art. 257, IV do NCPC, presumindo-se
verdadeiros os fatos. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo,
18 de outubro de 2017.
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Serasa S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 14.09.2017
Aos 14.09.2017, reuniu-se a Diretoria da Serasa S. A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, Planalto
Paulista, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de
seus Diretores Srs. Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes Junior. O Sr.
Diretor Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a finalidade de deliberar sobre a ratificação da
alteração da destinação da filial situada na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 4, salas 209, 210, 229 e 230, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-102, CNPJ/MF nº 62.173.620/0002-60 e NIRE nº 33.9.0035227-0, que deixou
de prestar os serviços descritos no objeto social da Companhia em 1º.09.2016, para, exclusivamente, atender pessoas
naturais e jurídicas: (i) para prestar informações decorrentes de sua atividade prevista na alínea “b” do artigo 2º do
seu Estatuto Social (Atendimento ao Consumidor); (ii) para receber autorização para a abertura de cadastro positivo,
nos termos da legislação vigente (Cadastro Positivo); (iii) para receber e entregar documentos e informações referentes
à certificação digital; e (iv) como posto avançado para suporte à comercialização de produtos e/ou serviços (Comercial).
Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as
regularizações necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta
ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio, a folhas nº 34 do Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São Paulo, 14.09.2017.
José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio Souza Fernandes Junior.
JUCESP nº 517.953/17-1 em 16.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serasa S.A.

NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A., Realizada em 15.09.2017
Aos 15.09.2017, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto
Paulista, São Paulo/SP, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, e de seus Diretores Srs.
Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri e Sergio Souza Fernandes Junior. O Sr. Diretor Presidente,
tomando a palavra, informou que a reunião tinha a finalidade de deliberar sobre a atualização do endereço da filial,
CNPJ/MF nº 62.173.620/0071-92 e registrada sob o NIRE 33.9.0087660-1, de Avenida Dom Helder Camara, 5.555,
salas 1003, 1004, 1005, 1006 e 1007, Pilares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20771-001, para Avenida Dom Helder Camara,
5.555, salas 1003, 1004, 1005, 1006 e 1007, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20771-001, bem como deliberar
sobre a ratificação da destinação da filial que, exclusivamente, atende pessoas naturais e jurídicas: (i) para prestar
informações decorrentes de sua atividade prevista na alínea “b” do artigo 2º do seu Estatuto Social (Atendimento ao
Consumidor); (ii) para receber autorização para a abertura de cadastro positivo, nos termos da legislação vigente
(Cadastro Positivo); (iii) para receber e entregar documentos e informações referentes à certificação digital; e (iv) como
posto avançado para suporte à comercialização de produtos e/ou serviços (Comercial). Discutido o assunto, as
propostas foram aprovadas por unanimidade e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias
perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelos presentes. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, a folhas nº 35 do
Livro de Ordem nº 04, devidamente registrado perante a JUCESP. São Paulo, 15.09.2017. José Luiz Teixeira Rossi,
Valdemir Bertolo, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri, Sergio Souza Fernandes Junior. JUCESP nº 517.952/17-8
em 16.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1096423-40.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo César Fernandes Marinho, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Ghisa Indústria e Comércio de Roupas Ltda (CNPJ.057.440.604/000176), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 273.484,43
(abril de 2017), referente aos Contratos de Borderôs - Descontos de Direitos Creditórios. 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. SP, 29/11/2017.
Processo 1063284-97.2016.8.26.0100 - Procedimento Comum - Obrigações - Opçao X Em Serviços Temporarios Ltda - Opçao X
Eventos e Promoção Ltda - Nick Cont Serviços Contabeis Eireli Me e outros - EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 106328497.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Obrigações. Requerente: Opçao X Em Serviços Temporarios Ltda
e outro. Requerido: Rodger Luis Salvatierra e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106328497.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) IS! COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, CNPJ 08.687.012/0001-48, atual denominação
de Contabilista .Com Associados Ltda. (na pessoa de seu representante legal), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Opçao X Em Serviços Temporarios Ltda e outro, objetivando a total procedência da ação, condenando a
requerida ao pagamento dos Danos Materiais no valor de R$ 52.632,03, sendo: A) R$ 6.552,43, referente aos valores pagos e
não ressarcidos no período de novembro/2015 a maio/2016 da empresa Opção X Eventos; B) R$ 4.515,42, referente aos valores
pagos e não ressarcidos no período de novembro/2015 a maio/2016 da empresa Opção X Temporários; C) R$ 29.460,80, referente
aos tributos parcelados ainda a vencer nos termos dos parcelamentos, referente ao período de junho/2016 a janeiro/2019, da
empresa Opção X Eventos; D) R$ 12.103,38, referente aos tributos parcelados ainda a vencer nos termos dos parcelamentos,
referente ao período de junho/2016 a dezembro/2017, da empresa Opção X Temporários. 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 19 de fevereiro de 2018.
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22 e 23/02

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA,
por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando, fica(m)
notificado(s) o(a) Sr(a). MARCELO TADEU DE ANGELO, BRASILEIRO, CASADO NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77,
VENDEDOR, CPF: 071.085.508-73 e seu cônjuge DENISE RIBEIRO ROSA DE
ANGELO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 091.461.658-78 de que o 1º Público Leilão
e 2º Público Leilão do imóvel sito à: RUA NOVA DOS PORTUGUESES, Nº 644,
APARTAMENTO SOB Nº 22, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO LISBOA,
BLOCO B, BAIRRO DO MANDAQUI, NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SÃO PAULO/
SP. Serão realizados nos seguintes dias e horários: 1º Leilão: Dia: 28/02/2018 DAS
10:00 AS 10:15h, no(a) AV. GUILHERME COTCHING, Nº 117O, COD. 0273, AG. VILA
MARIA, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão: Dia: 23/03/2018 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 1407441696935, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se
inscrita no 3º Registro Geral de Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 51.800. O Segundo
público leilão ocorrerá somente na hipótese de não haver licitante no Primeiro Leilão.

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). IVONETE FERNANDES
RODRIGUES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, CPF: 090.344.148-92 de que o 1º Público
Leilão e 2º Público Leilão do imóvel sito à: RUA JACINTO DE LIMA SANTOS, Nº
47, PARTE DOS LOTES 15, 16, 17, DA QUADRA E, NO LUGAR CHAMADO VILA
LIBANEZA, DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO, NO 3º SUBDISTRITO DE PENHA
DE FRANÇA - SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes dias e horários: 1º
Leilão: Dia: 28/02/2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) AV. GUILHERME COTCHING, Nº
117O, COD. 0273, AG. VILA MARIA, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão: Dia: 23/03/2018
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 8026200268020, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja
hipoteca encontra-se inscrita no 12º Registro Geral de Imóveis de SÃO PAULO/SP,
sob nº 57.955. O Segundo público leilão ocorrerá somente na hipótese de não haver
licitante no Primeiro Leilão.

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2018
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

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2018
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

23, 24 e 27/02/2018

São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

SF Sixty One Participações Societárias S.A. CNPJ/MF 29.267.972/0001-29

Horizon 35 Participações S/A. - C.N.PJ./MF 10.174.770/0001-04 - NIRE 35.300.392.710

JORNAL “ O DIA ’ 22 e 23 / 02 / 2018

23, 24 e 27/02/2018
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ABANDONO DE EMPREGO
A empresa INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A CNPJ 60.730.512/
0001-35, localizada na Avenida Antonio Bardella, 780 – Cumbica Guarulhos / SP, vem comunicar ao Sr. JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA,
que devido suas ausências ao trabalho que ocorreram desde o dia 22/
10/2012, sem justificativas à empresa, vindos a ocasionar o abandono
de emprego conforme preceitua o art. 482 Letra I, da CLT; A empresa
Indústria de Feltros Santa Fé S/A, tomou todas as ações necessárias
para contato, solicitando seu comparecimento para esclarecer sua
ausência, sem sucesso.
23, 27/02 e 01/03/18
ADRIANA BERGAMO BIANCHINI DA SILVA, RESPONSÁVEL
INTERINA DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA
CAPITAL. FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 30
de agosto de 2017, FICAM NOTIFICADOS JOÃO CAETANO ALVES
JUNIOR, com endereço à Rua General Jardim, n° 482, 5° andar;
ALVARO PEREIRA DE SOUZA LIMA, com endereço na Alameda Jaú,
n° 186, ap. 22; FREDERICO ALBUQUERQUE COSTA, Rua Jacupiranga,
n° 73, na Cidade de São Paulo; OLIVIA SAMPAIO COELHO DE
ALENCAR, com endereço na Rua Capitão Gracindo, n° 165; JOSÉ
RANGEL CAMARGO, com endereço na Rua Praça Manoel da Nóbrega,
n° 21; HANS WOLFGANG HERING, com endereço na Rua Xavier de
Toledo, n° 105, 6° andar; FRANCISCO JUNQUEIRA NETO, com
endereço na Alameda Itu, n° 885, ap. 101; OTAVIO AUGUSTO CAIUBY
SALES, com endereço na Alameda Itu, n° 885, ap. 101; LUANA KNOOP,
Rua Costa Cabral, 25, área 1 B, Centro, Tremembé, SP; MARTA
KNOOP, com endereço na Avenida Paulista, n° 1195, ap. 35;
JEFFERSON DOS SANTOS, com endereço na Rua Pietro Villa, n°
215, São Bernardo do Campo; NELSON CHADE, com endereço na
Avenida Nossa Senhora das Vitorias, n° 290, Diadema; SILVAPLANA
PARTICIPAÇÕES LTDA., com endereço na Rua da Consolação, n°
3.741, Jardim América, São Paulo, nos termos do artigo 213, II, §3º, da
Lei nº 6.015/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, para
que no prazo de 15 (quinze) dias a contar da primeira publicação deste
edital, manifestar-se no procedimento administrativo (artigo 213, II, da
citada Lei) de pedido de retificação da descrição da área do imóvel
situado no Km 25,5 da Estrada do Alvarenga, São Bernardo do Campo,
objeto da transcrição n° 11.773 deste Registro de Imóveis, nos termos
do requerimento datado de 30 de agosto de 2017. São Paulo, 22 de
fevereiro de 2018. A Responsável Interina, Adriana Bergamo Bianchini
da Silva.
FEDERAÇÃO PAULISTA DE TRIATHLON
CNPJ/MF Nº 02.952.050/0001-02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso das atribuições estatutárias, ficam convocadas as respectivas
filiadas que estejam devidamente quites com suas obrigações
estatutárias, a participarem da Assembleia Geral da FEDERAÇÃO
PAULISTA DE TRIATHLON, à realizar-se no dia 24 de Março de 2018 ás
16:00 horas em primeira chamada e ás 16:30 horas em segunda e
última chamada na Rua Sanazar Mardiros nº 85 – Bairro Presidente
Altino – Osasco/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:- 1-) Deliberação do Parecer Fiscal sobre as prestações
de contas do exercício de 2017; 2-) Eleição e Posse do Presidente,
Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal; As entidades que
apresentam condições estatutárias para participarem da Assembleia
Geral, são as seguintes: 1-) Associação de Cultura e Esporte Social
Pro-Talentos; 2-) Associação Portuguesa de Desportos; 3-) Associação
de Triathlon Master de São Paulo; 4-) Esporte Clube Pinheiros; 5-) Sesi
São Paulo e 6-) Um representante dos atletas indicado pela Comissão
de Atletas. São Paulo, 19 de Fevereiro de 2018. Jorge Ayoub –
Presidente.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TÁXI
DE SÃO PAULO - COOPER CHAME TAXI – CNPJ n. 21.969.206/0001-02. NIRE –
35400170999 - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Nos termos
do estatuto social e do artigo 44 da Lei n. 5.764/71, o Diretor-Presidente convoca os seus
cooperados, em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA que será realizada no dia 24 de março de 2018 (sábado) na rua Alfredo
Xavier de Andrade, nº 84, sala 01, Butantã, CEP: 05596-030, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Em primeira convocação, às 08 horas, com 2/3 (dois terços) dos
seus cooperados; em segunda convocação, às 09 horas, com metade mais um dos seus
cooperados e, em terceira convocação, às 10 horas, com o mínimo de 10 (dez) cooperados,
para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas dos órgãos de
administração acompanhada do parecer do conselho fiscal compreendendo: relatório da
gestão; balanço patrimonial do exercício social; demonstração das sobras e perdas e sua
destinação; plano de atividade da cooperativa; 2) Eleição dos membros da Diretoria
Executiva; 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. As inscrições das chapas serão
realizadas na Secretaria da Cooperativa no prazo de até 03 (três) dias corridos antes da
data da realização da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, até dia 21/03/2018, no horário
comercial das 9h às 18h. Os candidatos deverão apresentar os documentos descritos no
artigo 77 do Estatuto Social. O número de cooperados para efeito de “quorum” de instalação
da Assembleia Geral é de 283 (duzentos oitenta e trez). São Paulo, 23 de Fevereiro de
2018. PAULO DE OLIVEIRA. Diretor-Presidente.
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TÁXI – CNPJ n. 58.633.488/0001-74 –
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Nos termos do estatuto
social e do artigo 60 da Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o Diretor-Presidente
convoca os seus associados, em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 24 de março de 2018 (sábado) na rua
Alfredo Xavier de Andrade, nº 84, Butantã, CEP: 05596-030, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Em primeira convocação, às 11 horas, com 2/3 (dois terços) dos
seus associados; em segunda convocação, às 12 horas, com metade mais um dos seus
associados e, em terceira convocação, às 13 horas, com o mínimo de 10 (dez) associados,
para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas dos órgãos de
administração acompanhada do parecer do conselho fiscal compreendendo: relatório de
gestão da Diretoria e balanço patrimonial, incluindo a demonstração do superávit ou do
déficit do exercício social; 2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 3) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal. As inscrições das chapas serão realizadas na Secretaria
da Associação no prazo de até 03 (três) dias corridos antes da data da realização da
Assembleia Geral Ordinária, ou seja, até dia 21/03/2018, no horário comercial das 9h às
18h. Os candidatos deverão apresentar os documentos descritos no artigo 67 do Estatuto
Social. O número de associados para efeito de “quorum” de instalação da Assembleia
Geral é de 283 (duzentos oitenta e trez). São Paulo, 23 de Fevereiro de 2018. PAULO DE
OLIVEIRA. Diretor-Presidente.

Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0024701-61.2010.8.26.0006. O(A) MM
Juiz(a)de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional – VI – Penha de França, Estado de
São Paulo. Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sergio
Fernandes, CPF/MF 174.397.858-86, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação
MONITORIA, no valor de R$ 8.768,48(novembro/2010),documentos anexos aos autos,
referente a serviços educacionais prestados, e 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, o
requerido conteste a ação, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros
os fatos, oportunidade em que será nomeado Curador Especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24/02/18

