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QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2018

PAGAMENTO DE PRÊMIO AO FUNCIONÁRIO
O pagamento de prêmio com a reformar trabalhista pode ser pago 
mensalmente, sem encargos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA DEIXA DE EXISTIR O AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO?

Esclarecemos que não houve qualquer alteração no aviso prévio traba-
lhado com a reforma trabalhista, podendo ser aplicado normalmente. 
Desta forma, a empresa pode continuar a aplicar o acréscimo dos 3 dias 
no aviso prévio trabalhado ou indenizado, bem como a redução diária 
de 2 horas ou redução de 07 dias corridos quando o aviso for trabalhado.

PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS 
O período de férias de quatorze dias obrigatoriamente tem que ser o 
primeiro período a ser usufruído ou fica livre, desde que obedeça aos 
critérios? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO DE VALORES NA NOTA FISCAL
Empresa retém em nota fiscal valores para o INSS. Estes valores podem 
ser abatidos na GFIP, por ocasião da folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO ESTÁ PARA SE APOSENTAR, ELE GOZA DE 
ALGUM TIPO DE ESTABILIDADE?

Esclarecemos que perante a legislação não há estabilidade ao empregado 
em vias de se aposentar, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO HORISTA
Como calcular a rescisão de um funcionário horista que optou pela redu-
ção de 7 dias corridos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da 
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (b) destinação do resultado
do exercício referido em “a” supra. São Paulo, 12 de abril de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018578-
06.2014.8.26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE 
DOS SANTOS PEIXINHO, Brasileira, CPF 320.835.258-17, que AMC - Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 26.824,54 (atualizado até 20/06/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000744- 
44.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO 
PEREIRA DA SILVA, CPF. 374.149.068-76, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do 
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 
9.177,27 (valor em 30/11/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que 
nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000973-
10.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIACAO 
IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de cobrança, de 
Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), requerendo em síntese a 
condenação da Ré ao pagamento de R$ 115.641,00 (em 01/11/2014), decorrente de despesa 
suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 00790200401802002 que tramitou perante a 
18ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001775-
25.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUELI 
APARECIDA DE SOUZA LIBERATO CAPPARELLI, CPF 076.557.908-17, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 
17.021,06 (em Nov/2013), oriundos dos cheques nºs 000226 e 000227 no valor de R$ 381,98 cada não 
pagos e do inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 31/01/2012. 
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, e para que, pague o débito atualizado, ficando isento de custas e honorários incidindo em 
5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 03/05/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 04/05/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão dia 03/05/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 
04/05/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LUCIANE MACIEI-
RA NOGUEIRA,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 297.162,52 
(Duzentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 333.511,02 (Trezentos e trinta e três mil, quinhentos e 
onze reais e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 
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LEILÃO DE IMÓVEL
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1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: DENISE APARECIDA GONÇALVES

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 849.057,73 
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 469.165,50 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, 
cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 
10:15 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: JOSÉ BRAZOLIN, ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 504.141,38 (Quinhentos e quatro mil, cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) 2º leilão: R$ 366.095,85 
(Trezentos e sessenta mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 – NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 30/04/2018, às 09 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1-Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:  I) Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. II) Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do capital social;
2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 13/04/2018. A Diretoria.                       (18, 19 e 20/04/2018)

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000123-
54.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LEONARDO RAITER PAES, CPF 335.952.688-06, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da importância 
de R$ 13.465,58, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em benefício do 
requerido no ano letivo de 2007, com mensalidades vencidas e não pagas e ao cheque devolvido nº 
000040, do Banco Banespa, agência 0001, Conta 679202, no valor de R$ 880,93, dado em 
pagamento. 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 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. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Fica o réu advertido 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, 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.  

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000844-
05.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VIACAO IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de 
cobrança, de Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), 
requerendo em síntese a condenação da Ré ao pagamento de R$ 148.560,35 (em 01/12/2014), 
decorrente de despesa suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 
02573200301502007 que tramitou na 15ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 -  NIRE 35.300.010.299

Extrato da Ata da AGO/E Realizada em 16 de Março de 2018
Data e Hora: 16/03/2018, às 10hs. Local: Avenida Senador Queirós, 96, 5° andar, salas 501 a 515, Capi-
tal-SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Cristina
Paula Marky Sobral Secretário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Deliberações aprovadas por unanimi-
dade: a) O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2017, publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios”, ambos no dia 15/03/2018. b) Foi
aprovada por unanimidade, a destinação do prejuízo do exercício no valor de R$ 230.199,98 para a conta de
Reserva de Lucros. c) Foi alterado o Artigo 3°, dos Estatutos Sociais, que passou a ter seguinte redação:
Artigo 3° “A sociedade tem por objeto: 1) A importação, exportação, representação por conta própria e de
terceiros, comercialização e distribuição: a) De produtos médicos hospitalares correlatos eletrônicos; b) De
produtos e equipamentos destinados a ensino, pesquisa, controle de qualidade e; c) De outros produtos e
equipamentos que sejam considerados correlatos ou afins daqueles referidos nos objetivos principais; lI) A
prestação de serviços de assistência técnica ligados ao objeto social; IlI) A participação em outras
sociedades; IV) O licenciamento ou cessão de direito de uso de software nacional ou importado;
V) A apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 164.041/18-7 em 04/04/2018. Flávia R Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Ativo   Nota     2017     2016
Circulante ................................................. 42.758 26.853
 Disponível ................................................ 3a 705 646
 Clientes .................................................... 36.063 21.505
 Contas a Receber .................................... 2.596 1.173
 Impostos a Recuperar .............................. 1.476 1.685
 Estoques .................................................. 3d e 4 1.885 1.819
 Despesas Antecipadas ............................ 33 25
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ........................ 12.846 23.568
 Valores a Receber .................................... 4.678 16.284
 Créditos Tributários .................................. 8.168 6.652
 Deposito Judicial ...................................... – 632
Permanente .............................................. 124.094 126.984
 Investimentos ........................................... 20 20
 Imobilizado ............................................... 3 e 5 124.071 126.961
 Intangível ................................................. 3 3

Total do Ativo ............................................ 179.698 177.405

Passivo   Nota     2017     2016
Circulante ................................................. 26.975 51.372
 Fornecedores ........................................... 6.082 7.142
 Salários/Férias ......................................... 6.048 3.148
 Impostos e Contribuições ........................ 12.694 34.546
 Instituições Financeiras ........................... 6 1.333 6.272
 Outras Contas a Pagar ............................ 818 264
Não Circulante .......................................... 24.421 161
 Obrigações Gerais ................................... 7 – 106
 Empréstimos/Financiamentos ................... 6 –  55
 Parcelamentos Fiscais ............................. 24.421 –
Patrimônio Líquido ................................... 128.302  125.872
 Capital ...................................................... 8a 152.855 122.865
 Reserva de Capital ................................... 8c 156 156
 Reserva de Reavaliação .......................... 8b – 3.788
 Ágio nas Ações ........................................ 8c 43 43
 Patrimonial ................................................ 8b – 26.202
 Prejuízo Acumulado ................................. (24.752)  (27.183)
Total do Passivo ....................................... 179.698  177.405

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)  Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)

       2017         2016
Receita Operacional Bruta ....................................  232.811  205.730
 Serviços Prestados no País ................................. 232.811 205.730
Deduções e Abatimentos .......................................  (27.940)  (18.237)
Receita Operacional Líquida ................................  204.871  187.493
Lucro Bruto ............................................................  204.871  187.493
(Despesas) Receitas Operacionais ...................... (201.161)  (179.024)
 Administrativas e Gerais .......................................  (190.631)  (173.268)
 Despesas Financeiras/Tributárias ..........................  (11.549)  (6.786)
 Receitas Financeiras ............................................. 140 586
 Outras Receitas/Despesas Operacionais Liquidas 879 444
Lucro Operacional ................................................. 3.710 8.469
Lucro Liquido Antes do IR e CSLL ........................ 3.710 8.469
Provisão IRPJ/CSLL ..............................................  (1.280)  (2.012)
Lucro Liquido do Exercício ................................... 2.430 6.457
Lucro Liquido para Lote de Mil Ações .................. 2,09 5,57
Quantidade de ações ao final do exercício .......... 1.160.034 1.160.034
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais      2017      2016
Lucro (Prejuízo) Líquido .............................................  2.430  6.457
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com
  Caixa Líquido
  Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:   
 Depreciação e amortização .......................................  4.652  4.627
 Baixa de bens do imobilizado ....................................  36  (0)
 Ajustes Exercícios anteriores ...................................  –  580
 Duplicatas a receber .................................................  (14.558)  15.391
 Impostos a Recuperar ...............................................  209  (535)
 Estoques ...................................................................  (65)  2.277
 Outros créditos curto e longo prazo .........................  9.290  (7.718)
 Fornecedores ............................................................  (1.060)  (7.382)
 Impostos a recolher ..................................................  2.557  1.264
 Salários e encargos sociais ......................................  49  239
 Provisões de Férias ..................................................  2.852  595
 Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo  552  (303)
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
  operacionais ............................................................  6.944  15.492
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de investimentos permanentes .................. –  (12)
Aquisição de bens do ativo imobilizado .....................  (1.799)  (998)
Recebimento por venda de bens do imobilizado ........ –  53
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades
  de investimentos .....................................................  (1.799)  (957)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
 Empréstimos e financiamentos obtidos .....................  126  8.570
 Pagamento de empréstimos e financiamentos ..........  (5.212)  (22.846)
Caixa líquido obtido das atividades de
 f inanciamentos ........................................................ (5.086)  (14.276)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
  Equivalentes ............................................................ 59  259
Caixa e Equivalentes no Inicio do Exercicio ...........  646  387
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercicio ..............  705  646
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo
CNPJ nº 61.442.190/0001-91

Relatorio da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.017,
bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento mantido e
coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais.                                                                                                                                                            São Paulo, 25 de março de 2018.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercicios Findos de 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em milhares de reais)
Capital Social Reservas Lucros ou Prejuízos

Eventos                                                .   Integralizado           Capital      Reavaliação            Acumulados            Total
Saldo em 31-12-15 .................................... 122.865  199  30.075  (34.304)  118.835
Realizável Reserva de reavaliação ........... – –  (85)  85  –
Ajuste Exercícios Anteriores ..................... – – –  580 580 
Resultado do exercício ............................. – – –  6.457  6.457
Saldo em 31-12-16 ....................................  122.865  199  29.990  (27.182)  125.872
Integralização de capital ...........................  29.990 –  (29.990) –  –
Resultado do exercício ............................. – – –  2.431  2.431
Saldo em 31-12-17 ....................................  152.855  199 –  (24.752)  128.302

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

dos é reconhecida no resultado em função de sua realização, incluindo-se as
inadimplências, os valores considerados incobráveis. Uma receita não é re-
conhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. C. Ativo e
Passivo Circulante e não Circulante: Os ativos circulantes e não circulan-
tes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de
realização, acrescidos de rendimentos, encargos e variações monetárias
quando aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicá-
vel dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a
data do balanço patrimonial. Valores recebíveis e pagáveis após 360 dias
são apresentados no não circulante. d. Estoques: Os estoques são valoriza-
dos ao custo médio de aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo
de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens. Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e
reavaliação, reajustados a valor de mercado em 2010, levados a
integralização do Capital social no Patrimônio Líquido. f. Imposto de Renda
e Contribuição Social: Calculados com base nas alíquotas de 15% acresci-
da do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o
imposto de renda e 9%, sobre o lucro tributável para a contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos
Tributários: Refere-se a impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo
fiscal, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias foi
constituídas em conformidade com a instrução CVM nº 371/02 e levam em
consideração a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros. h. Re-
dução ao Valor Recuperável: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor
justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para
apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento ini-
cial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável. Em 2017 a administração da Companhia não identificou indícios
que pudessem gerar uma redução ao valor recuperável. i. Provisões: Uma
provisão é constituída no balanço, quando possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um
recurso econômico, seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Nota 4 – Estoques - Composição:    2017    2016
Estoques .................................................................... 1.885 1.819
Material Cirurgico (800/1400) ...................................... 772 721
Medicamentos (100/200/1500) ................................... 407 536
Gases ......................................................................... 69 76
Material Administrativo ............................................... 66 57
Materiais de Limpezae Higiene (600) .......................... 58 29
Materiais de Copa e Cozinha ...................................... 0 6
Manutencao (400) ....................................................... 193 97
Material Rouparia e Unifomes ..................................... 1 –
Dietas (110) ................................................................ 39 55
Engenharia Clinica (4000) Ac ..................................... 121 85
Materiais consig/Opme (1300/5000) ........................... 121 136
Suprimentos de Informatica ........................................ 38 21
Nota 5 – Imobilizado                       2.017 2.016
Composição: Custo

Corrigido e Depreciação
Reavaliado   Acumulada Líquido Líquido

Terrenos/Imóveis ....................... 2.369 – 2.369 2.369
Edifícios .................................... 69.502 6.097 63.405 63.726
Móveis Utensílios e Instalações 28.955 17.986 10.969 13.111
Aparelhos e Instrumentos ......... 23.173 9.790 13.383 13.137
Reavaliação – Edifício ............... 22.396 2.127 20.269 81
Reavaliação – Terrenos ............. 9.514 – 9.514 3.581
Software .................................... 2.425 1.774 652 1.057
Máquinas/Equipamentos. .......... 9.996 7.041 2.954 3.045
Veículos Gerais ......................... 1.569 1.013 556 652
Ajuste Patrimonial ...................... – – – 26.202
Total .......................................... 169.899 45.828 124.071 126.961

Nota 1 – Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimento
em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência; (c)
desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde; e (d)
propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e escolas
técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios de
conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio de
convênio. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pronunciamentos
técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) bem como os dis-
positivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e das alterações
societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de dezembro de
2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei 11.941/2009.
b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação:
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a
moeda funcional do Instituto. d. Uso de Estimativas e Julgamentos: A pre-
paração das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reco-
nhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos futuros afetados. Nota 3 - Principais Políticas Contábeis: As
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de
maneira uniforme a todos os períodos apresentados nessas demonstra-
ções contábeis. a. Instrumentos Financeiros: Ativos e passivos finan-
ceiros não derivativos: O Instituto reconhece os empréstimos e
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os seguintes
ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros registra-
dos pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são
designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto gerencia
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em
seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a
estratégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros registra-
dos pelo valor justo por meio do resultado abrangem despesas antecipa-
das e outros créditos. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, de-
crescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os emprésti-
mos e recebíveis abrangem clientes, outros créditos, empréstimos e financi-
amentos, fornecedores e outras contas a pagar. Caixa e equivalentes de
caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investi-
mentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir
da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham
de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa do
Instituto são incluídos como um componente das disponibilidades para fins
da demonstração dos fluxos de caixa. b. Apuração do Resultado: O reco-
nhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício. A receita de serviços presta-

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e
reavaliação, reajustados a valor de mercado em 2010.
Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e não Circulante
Composição:        Circulante  Não Circulante
Instituições Financeiras     2017    2016    2017    2016
Financiamento – Capital de giro ... 5 5.029 0 0
“Leasing” Ativo imobilizado ........... 1.328 1.248 0 55
Total ............................................. 1.333 6.272 0 55
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão classi-
ficados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os emprés-
timos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na modali-
dade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% ao mês
e prazo máximo de vencimento é 2018.
Nota 7 – Outras Obrigações – não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais    2017    2016
Credito Consignado Funcionários .................................. 0 47
Parcelamento ISS .......................................................... 3 13
Outros Créditos ............................................................. 0 46
Parcelamento Pert ......................................................... 24.418 0
Total .............................................................................. 24.421 106
Nota 8 – Patrimônio Líquido: (a) Capital social: composto por R$ 152.855
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. (b) Reserva
de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$ 43 de Ágio nas
ações. Nota 09 – Seguros: Os seguros são contratados sob a forma de limite
máximo de indenização único, valores considerados suficientes pela Admi-
nistração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.
Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de
2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2.017 Cobertura 2.016
Cobertura Básica ...................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses) ............. 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos ........................ 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval ........ 200 200
Danos elétricos comuns ........................... 300 300
RCG Operações ....................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Valores Internos 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo ..... 30 30
Roubo /Valores em Transito ...................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos ..... 10 10
Total ......................................................... 125.305 125.305

Diretoria
Fernando Jose Moredo - Presidente

Célia Regina de Castro - Contadora - CRC 1SP 149.352/O-5

fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida-
des dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-

monstrações contábeis, 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 rele-
vante 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, falsifica-

to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entida-

sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2018.
Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S.

CRC – 2PA 0262/T-9
José Aparecido Maion

Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Ilmos. Srs. Diretores do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto
de Gastroenterologia de São Paulo. São Paulo (SP). Opinião: Examinamos
as demonstrações contábeis do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Ins-
tituto de Gastroenterologia de São Paulo, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do IGESP S.A. Centro Médico E Cirúrgico Instituto de
Gastroenterologia de São Paulo, em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por

Relatório dos Auditores Independentes

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

3D
51

-2
30

6-
C

1F
4-

B
98

9


