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CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS. Proc. 1010697-38.2015.8.26.0002. A Drª Marina Balester Mello De Godoy,
Juíza de Direito da 2ª VC - Foro Regional de Santo Amaro - SP. Faz Saber a Rodrigo Marques Moreira
RG Nº 29.266.596-9, CPF/MF Nº 277.510.388-02 que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.553,37, referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou
embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 29 de Setembro de 2017.                        (01 e 02)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0077836-26.2012.8.26.0100 - 1586/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA 
CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Arthur Luiz de Toledo Piza, Almeida, Clelia 
Dente de Toledo Piza, Almeida, Maria Antonieta Bennini Dente, Maximino de Jesus Rodrigues 
Morais, Isaura Augusta de Carvalho, Espólio de Jose Candido da Silva Sonrinho, Alice Martinez 
da Silva, Renato de Sant’Ana Franco, Carmela Arnoni de Sant’Ana Franco, Sra. Cida, ou atual 
morador do imóvel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que PAULO EDUARDO DENTE DE MELLO VIANNA, MYRIAM DENTE 
DE MELLO VIANNA MESERANI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Olivio Uzeda Moreira, 34/46, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE STASE KUMELYS PANICACCI, REQUERIDO POR 
NORINES PANICACCI BAHIA - PROCESSO Nº1012493-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco 
Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO PARCIAL de STASE KUMELYS PANICACCI, CPF 093.149.908-93, diagnosticada 
com quadro demencial em evolução, com perda cognitiva moderada, declarando-o(a) relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Norines Panicacci Bahia. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

 Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro
Indianopolis, CEP: 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  SP, 27/02/2018. A Administração.      (28/02 e 01.02/03/2018)

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral or-
dinária, no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 01 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) Nº 08.503.611/0001-64 - NIRE Nº 35300200675
Assembleia Geral Ordinária 2018 - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 08hs do
dia 07/04/2018 e em 2ª convocação às 09hs do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referente ao ano findo de 2017; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2017; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-
mentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº
10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. Santo André, 22 de
fevereiro de 2018. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                     (02, 03 e 06)

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

    2017     2016
ATIVO CIRCULANTE  25.721  23.285
Disponibilidades      179      103
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (nota 4)  16.839  17.409
Aplicações em operações compromissadas 12.637 14.371
Aplicações em depósitos interfinanceiros 4.202 3.038
Operações de Crédito (nota 5)    5.188    2.095
Operações de crédito - setor privado 6.173 7.080
(-) Provisão para operações de créditos
  de liquidação duvidosa (985) (4.985)
Outros Créditos (nota 6)    3.470        44
Diversos 3.470 44
Outros Valores e Bens (nota 7)        45    3.634
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE        12        16
Investimentos para incentivos fiscais 5 5
Imobilizado de uso (nota 8)          7        11
Total do Ativo 25.733 23.301

    2017     2016
PASSIVO CIRCULANTE 5.070 4.900
Depósitos (nota 9)    4.991    4.812
Depósitos a prazo 4.991 4.812
Outras obrigações (nota 10)         79         88
Cobrança e arrec. de trib. e assemelhados - 1
Fiscais e previdenciárias 34 43
Credores diversos 45 44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 11)   20.663   18.401
Capital social 19.000 19.000
Reserva de capital 423 423
Reserva legal 838 725
Reserva estatutária 1.776 1.776
Prejuízo acumulado (1.374) (3.523)

Total do Passivo 25.733 23.301

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos
em 31/12/2017 e 2016 e semestre findo em 31/12/2017

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre findo em 31/12/2017-(Em milhares de reais)

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
 C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias.                                                                                                                                                                           São Paulo, 19 de janeiro de 2018.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12/2017
e 2016 e Semestre findo em 31/12/2017 - (Em milhares de reais)

11. Patrimônio Líquido: 11.1. Capital Social: O capital social,
totalmente subscrito e integralizado em 31de dezembro de 2017 e
2016 está representado por 303.404 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 11.2. Dividendos: No exercício de 2017 e
2016 não houve distribuição de dividendos. 12. Gerenciamento de
Risco: A Política de Crédito do Banco Induscred de Investimento
S.A., tem por objetivo estabelecer diretrizes que estão relaciona-
das às atividades das operações de créditos. a) Risco de Merca-
do: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na
Resolução nº 3.498 de 28.06.2010 do Conselho Monetário Nacio-
nal, define como risco de mercado a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de
posições detidas por uma instituição financeira e deve ser compa-
tível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição a risco de mercado da instituição. O
Banco adota uma política conservadora para a exposição de risco
de mercado, com regras diárias para a movimentação e volume da
sua carteira. b) Risco Operacional: A Resolução nº 3.380 de
29.06.2006 do Conselho Monetário Nacional define o risco opera-
cional como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
de falha ou inadequação de processos internos, sistemas, com-
portamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição fi-
nanceira. Implantamos controles internos para supervisão quando
das operações contratadas, renovadas ou liquidadas; esses con-
troles procuram identificar riscos operacionais e monitorar as
operações para não incorrer em riscos. c) Risco de Crédito: Nos
termos da Resolução nº 3721 de 30 de abril de 2009 do Conselho
Monetário Nacional (CMN), define-se o risco de crédito como a
possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumpri-
mento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obriga-
ções financeiras nos termos pactuados. Os riscos de crédito são
determinados pela concessão de credito que envolve aportes sig-
nificativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio
líquido para esse fim. O Banco mantém uma gestão criteriosa para
concessão de qualquer linha de crédito cedida. d) Risco de
Liquidez: A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez pre-
visto na Resolução nº 4.090 de 24.05.2012 do Conselho Monetário
Nacional, deve identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos
associados a capacidade da instituição em honrar eficientemente
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras,
inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar
suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.
As exposições decorrentes de descasamentos de prazos entre
ativos e passivos são administradas através da simulação de
cenários estabelecidos pela administração do Banco. 13. Instru-
mentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não
havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.

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

1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por
objeto a prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas,
passivas e acessórias e outras operações e serviços permitidos pelo Ban-
co Central do Brasil e que venham a ser autorizados, de acordo com as
disposições legais e regularmente vigentes. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As demonstrações financeiras do Banco Induscred
de Investimentos S.A, foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações,
em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen
e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (COSIF), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração
na sua gestão. Todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras do Banco Induscred de Investimento S.A, e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pelo Banco
Induscred na sua Gestão. A preparação das demonstrações financeiras
requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando
certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos contin-
gentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o
julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilida-
de de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir
dessas estimativas, sendo a principal a provisão pra operações de crédito
de liquidação duvidosa. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Receitas e
despesas são registradas de acordo com o regime de competência, obser-
vando-se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes e realizáveis a
longo prazo são demonstrados pelos valores de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas,
deduzidos das respectivas rendas a apropriar e provisões para perdas. c)
São considerados como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades
e as aplicações interfinanceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na
data da contratação eram de até 90 dias. d) As aplicações interfinanceiras
de liquidez são demonstradas pelo custo de aquisição acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. e) As operações de crédito foram
registradas pelo valor do principal e acrescidas dos encargos até a data do
balanço. f) Outros valores e bens são representados substancialmente por
bens não de uso próprio recebidos em dação de pagamento, disponíveis
para venda. São ajustados ao valor de mercado quando este for menor que
o custo contabilizado, por meio de constituição de provisão para desvalo-
rização. g) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, dedu-
zido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base
em taxas compatíveis com o tempo estimado de vida útil econômica dos
bens. h) O Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo são demonstrados
pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações mone-
tárias incorridos, deduzidos das despesas a apropriar. As operações pós-
fixadas são registradas pelo valor do principal, acrescidas dos encargos
auferidos até a data do balanço. i) A provisão para férias, inclusive os
encargos sociais, são reconhecidas por competência mensal, segundo o
período incorrido, constituídas com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço. k) O encargo do IRPJ é calculado à
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro,
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é
calculada pela alíquota de 20% para as instituições financeiras (15% até
agosto de 2015), incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes
determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para as institui-
ções financeiras, foi elevada de 15% para 20% para o período-base com-
preendido entre 1 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos
termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Pro-
visória (MP) 675/2015.
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     2017     2016
Aplicações em Operações Compromissadas 12.637 14.371
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - CDI    4.202    3.038

16.839 17.409
5. Operações de Créditos
a) Composição do Total das Carteiras e Prazos

2017      2016
Vicendos

Até Até Acima de
Vencidos 90 dias 360 dias  360 dias    Total       Total

Empréstimos
  e descontos         161    5.348        664             -   6.173     7.080
Total 161 5.348 664 - 6.173 7.080

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

b) Composição da Carteira por Setor de Atividade
Setor privado     2017     2016
Comércio 3.254 6.604
Outros serviços 2.773 272
Pessoa física      146      204
Total 6.173 7.080
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco

Provisão para
Total das  Operações de Crédito de

     Operações de Crédito        Liquidação Duvidosa
Nível               .                      Circulante                      Circulante
Risco % Mínimo         2017         2016          2017          2016
AA - 2.469 - - -
A 0,5% 809 1.960 4 (10)
B 1,0% - - - -
C 3,0% - - - -
D 10,0% - 161 - (16)
E 30,0% 2.734 - 820 -
F 50,0% - - - -
G 70,0% - - - -
H 100,0%           161        4.959            161       (4.959)

6.173 7.080 (985) (4.985)
Os empréstimos contratados pelo Banco estão suportados por garantias,
através de notas promissórias. 6. Outros Créditos - Diversos
Curto Prazo     2017     2016
Devedores para compra de valores e bens 3.388  (a) 44
Outros        82          -

3.470 44
(a) Valor referente dação de pagamento do cliente Beydoun Internacional
no valor de R$ 3.588, transferido da conta de Outros Valores e Bens, medi-
ante compromisso firmado através de Instrumento Particular de Compro-
misso de Compra e Venda de Imóvel, vendido para COMERCIAL VAHE
LTDA, pelo valor de R$ 3.700, sendo pago R$ 200 no ato, restando um
saldo de R$ 3.500 para quando assinatura da escritura definitiva. O valor
de R$ 112 referente ao lucro na transação, foi oferecido ao fisco através da
apuração do Lucro real, contudo não foi contabilizado. 7. Outros Valores e
Bens: Referem-se a imóveis para alienação, recebidos em liquidação de
empréstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverão vendê-
los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento, prorrogável até
duas vezes, a critério do Banco Central da República do Brasil, conforme
lei nº 4595/1964, art. 35, II, como a seguir:
Imóvel Valor
Apartamento 45 (i)
Total 45
(i) Conforme carta do BACEN, número 117027739 em 29/05/2017, o prazo
legal para alienação dos bens foi prorrogado para 05/06/2018.
8. Imobilizado de Uso                                                 2017    2016

Depreciação Saldo em Saldo em Valor
Custo          Anual   01/01/17 Adições Baixas   31/12/17 Líquido
Móveis e
  Utensílios 93 - - 93 93
Equipamentos 9 - - 9 9
Sistema de Proc.
  de Dados 191 - - 191 191
Veículos          134           -          -          134      134

         427           -          -          427      427
Depreciação Acumulada
Móveis e
  Utensílios 10 % (87) (1) - (88) (87)
Equipamentos 10 % (9) - - (9) (9)
Sistema de Proc.
  de Dados 20 % (186) (3) - (189) (186)
Veículos 20 %         (134)           -          -         (134)     (134)

        (416)         (4)          -         (420)    (420)
Total Líquido 11 (4) - 7 11
9. Depósitos     2017     2016
Com Certificado
CDB Pós 4.991 4.812
10. Outras Obrigações     2017     2016
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados - 1
Sociais e Estatutárias / Fiscais e Previdenciárias 34 43
Credores Diversas        45        44

79 88

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente André Kissajikian - Diretor Executivo Moacir João dos Santos - Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3

Aos Administradores e Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco
Induscred de Investimento S.A, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, inclu-
indo 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 do
Banco Induscred de Investimento S.A. em 31 de dezembro de 2017 o de-
sempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação ao Banco, 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 con-
forme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos:
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor.: A administração do Banco é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo considerar se esse relatório está, de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração

e da governança pelas demonstrações financeiras.: A administração do
Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa 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 conjun-
to, 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

trações financeiras individuais, 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 sufi-

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

 2º semestre                   Ano
           2017    2017     2016

Receitas da Intermediação Financeira           1.352   2.722    4.557
Operações de Crédito 636 790 3.073
Resultado de Operações com Títulos,
  Valores mobiliários e Instrumentos
   Financeiros Derivativos 716 1.932 1.484
Despesas da Intermediação Financeira           (946)   2.732   (4.729)
Operações de Captação no Mercado (204) (476) (608)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (794) (1.282) (26.534)
Reversão de Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 52 4.490 22.413
Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira             406   5.454     (172)
Outras Receitas (Despesas) operacionais         (1.558)  (3.178)   (2.905)
Rendas de Tarifas Bancárias - - 10
Despesas de Pessoal (355) (694) (658)
Outras Despesas Administrativas (1.087) (2.264) (2.136)
Despesas Tributárias (61) (111) (108)
Outras Receitas (Despesas) operacionais (55) (109) (13)
Resultado Operacional         (1.152)   2.276   (3.077)
Resultado antes da
  Tributação sobre o Lucro         (1.152)   2.276   (3.077)
Provisão para o Imposto de Renda
  Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
   Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
    (valores correntes)                 -      (14)     (446)
Lucro (Prejuízo) líquido (1.152) 2.262 (3.523)
Lucro (Prejuízo) líquido por Ação - R$ (3,80) 7,47 (11,62)

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

  Capital Reservas Reserva Lucros (Prejuízos)
    Social    de Capital  de Lucros   Estatuária           Acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 19.000 423 725 1.776 - 21.924
Prejuízo Líquido             -                  -               -                 -                    (3.523)    (3.523)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 19.000 423 725 1.776 (3.523) 18.401
Lucro Líquido 1º Semestre - - - - 3.414 3.414
Reserva Legal - - 171 - (171) -
Prejuízo Líquido 2º Semestre - - - - (1.152) (1.152)
Ajuste da Reserva Legal             -                  -            (58)                 -                         58           -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 19.000 423 838 1.776 (1.374) 20.663
Saldos em 30 de junho de 2017 19.000 423 896 1.776 (280) 21.815
Prejuízo Líquido - - - - (1.152) (1.152)
Ajuste da Reserva Legal             -                  -            (58)                 -                         58           -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 19.000 423 838 1.776 (1.374) 20.663

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
 2º semestre                   Ano

Atividades Operacionais            2017    2017     2016
Lucro (Prejuízo) Líquido (1.152) 2.262 (3.523)
Depreciação e Amortização 2 4 6
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez 5.688 570 (8.937)
Redução (Aumento) de Operações de Crédito (4.615) (3.093) 12.051
Redução de Outros Créditos
  e Outros Valores e Bens 168 163 33
Redução de Outras Obrigações               (1)        (9)       (34)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades Operacionais               90     (103)     (404)
Atividades de Financiamento
Aumento em Depósitos               24      179       441
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades de Financiamento               24      179       441
Aumento no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 114 76 37
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 65 103 66
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Final do Exercício             179      179       103
Aumento no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 114 76 37

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

ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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,

entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles

zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-

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 do Banco. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais 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 o Banco a não mais se manter

e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras individuais representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança, 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 identi-
ficamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 19 de janeiro de 2018.

ARC & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-PE-000355/O-2 - “S” - SP

Antônio Ricardo Fernandes da Cunha
Contador CRC-PE-005508/0 -”S” SP

FRIOPLAST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-
ME - Torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 14/2018 para
fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios à Avenida Coqueiral, 969, Cidade Seródio, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 57952/2016 com validade até 16/02/2022 (4 anos).

SIDERCORT SERVIÇO E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI-EPP - Torna público que
recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 8/2018 para serviço de corte e dobra de
metais à Rua Irene Padilha Sobral, 29, Jardim Álamo, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 5001/2018 com validade até 22/02/2022 (4 anos).

TECNOTOR USINAGEM DE PRECISÃO LTDA-EPP - Torna público que requereu à SEMA
a Licença Prévia e de Instalação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Rua
Noraldino Alves de Lima, 208, Água Chata, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 13105/2018.

Esse foi o quinto avanço 
consecutivo e a maior 
pontuação desde março 

de 2014, quando o indicador 
marcava 125,8 pontos. No 
comparativo com o mesmo 
mês do ano passado, quando o 
índice registrou 113,8 pontos, 
a elevação foi de 6%. O ICC é 
elaborado mensalmente pela 
FecomercioSP e a escala de 
pontuação varia de zero (pes-
simismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Ao analisar os dois compo-
nentes do indicador, observa-se 
que o Índice das Condições 
Econômicas Atuais (ICEA) 
cresceu 10,1%, ao passar de 
90 pontos em janeiro para 99,1 
pontos em fevereiro, o maior 
patamar desde março de 2015, 
aproximando-se da fronteira 
dos 100 pontos. Em relação a 
fevereiro do ano passado, a alta 
foi de 32,9%. A FecomercioSP 
ressalta que, desde novembro, o 
ICEA ganhou mais de 26 pontos. 
Já o Índice das Expectativas do 
Consumidor (IEC) registrou 
estabilidade em fevereiro, per-
manecendo em 134,9 pontos. 
Em relação ao mesmo período 
do ano passado, houve uma 
queda de 3,6%.

Segundo a assessoria econô-
mica da Entidade, as condições 
atuais da economia sustentam 
a alta do ICC, enquanto as ex-
pectativas registram relativa 
estabilidade. Ainda de acordo 
com a FecomercioSP, há um 
conjunto de fatores que infl uen-
cia positivamente a percepção 
dos consumidores, como queda 
nos juros; infl ação encerrando 
o ano abaixo do piso da meta; 
recuperação da produção 
industrial e das vendas do 
varejo; sinais de retomada da 
geração de vagas no mercado 
de trabalho; entre outras (AI/
FecomercioSP). 
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