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Software Prodata – Custo de Aquisiçao refere-se a produtos em desenvolvimento, conforme a seguir de-
monstrado:
Projetos:                R$
Wifi 1.715.515
Atoba (*) 1.147.628
Novo SAM 484.629
ITS 401.328
V3690 354.923
Face Recognition Manager 296.348
Novo Mercury 293.859
QR Code 181.942
Outros        587.612
Total     5.463.784
(*) A Administração entende que o valor desse projeto não tem perspectiva de recuperação no curso normal
das atividades da Companhia.
10. Empréstimos e Financiamentos                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
BNDES FINAME - - 39.305 471.667
Finame – Banco Alpha - - 5.829.611 5.829.611
Leasing                    -                    -          53.518        256.471
Passivo Circulante                    -                    -     5.922.434     6.557.749
BNDES FINAME - - - 39.305
Finame - Banco Alpha - - 6.315.412 12.145.023
Leasing                    -                    -            5.491          55.236
Passivo Não Circulante                    -                    -     6.320.903   12.239.564
Total                    -                    -   12.243.337   18.797.313
O Finame – Banco Alpha refere-se a financiamento de capital de giro captados pela Controlada Prodata
Mobility Brasil S.A. para produção de equipamentos, com previsão de vencimento final para o ano de 2023. A
taxa de juros pactuada é de 4,5% a 6% ao ano e as parcelas são vencidas e liquidadas mensalmente. As
garantias são os próprios equipamentos financiados pelo banco.
11. Obrigações Tributárias                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
IRPJ a Recolher 4.642 8.758 4.653 70.226
CSLL a Recolher 884 725 891 (6.034)
ICMS a Recolher 2.503 4.192 340.787 227.684
IPI a Recolher 1.392 1.089 9.014 6.249
ISS a Recolher 12.037 15.853 236.864 218.668
PIS a Recolher 3.369 4.242 132.664 97.815
COFINS a Recolher 24.797 28.825 384.357 288.710
IRRF sobre Serviços de Terceiros 1.103 2.186 1.103 2.186
INSS sobre Serviços de Terceiros 462 364 462 364
Parcelamentos - - 171.001 -
Outros Impostos a Recolher - - 52.610 40.702
PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de Terceiros               300            3.656               300            3.658
Total          51.489          69.892     1.334.706        950.228
12. Partes Relacionadas                   Controladora                      Consolidado
Dividendos             2017             2016             2017             2016
Louvain Empreedimentos e Participações S/A - - 2.698.152 2.698.152
ASTC Sistemas de Automação Ltda - - 809.445 809.445
AP Trans International - - 33.843 33.844
Antinos S/A                    -                    -     1.854.863     1.854.864
Empréstimos - - 5.396.302 5.396.305
Antinos S.A.     2.143.794                    -     2.143.794                    -
Total     2.143.794                    -     7.540.096     5.396.305
Empréstimos com a Antinos montam em 530.000 Euros (R$ 2.143.794) com incidência de 5% de taxa de
juros ao ano mais variação cambial. Não há garantias e prazo de vencimento.

13. Provisão para perdas em investimentos             2017             2016
APB Prodata Colômbia (a)     3.154.315     2.403.140
Total     3.154.315     2.403.140
Controlada APB Prodata Colômbia
Patrimônio Líquido negativo da Controlada (3.154.315) (2.403.140)
Percentual de Participação no Capital Social           100%           100%
Provisão para Perda no Investimento   (3.154.315)   (2.403.140)
Efeito no resultado do exercício       (751.176)       (385.020)
A companhia detém 100% de participação no capital social da APB Prodata Colômbia. Em atendimento à
legislação local, a controlada Prodata Mobility Brasil S.A. (PMB) foi obrigada a participar de um consórcio
para poder comercializar seus equipamentos e na prestação de serviço de assistência técnica. A PMB parti-
cipa com 5% nesse consórcio. Em função de fatores políticos e econômicos a Prodata Colômbia vem
auferindo sucessivos prejuízos e, como consequência, apurando patrimônio líquido negativo no montante de
R$ 3.154.315 em 31 de dezembro de 2017, integralmente provisionado na controladora brasileira. Ainda,
como consequência da ausência de determinadas informações contábeis, bem como por não terem sido
submetidas a exame de auditores independentes, as demonstrações contábeis da APB Prodata Colombia
deixaram de compor as demonstrações consolidadas do exercício de 2017, permanecendo nestas demons-
trações os mesmos números originados da sua controladora. 14. Provisão para Contingências: A Compa-
nhia e suas controladas possuem processos em andamento de natureza trabalhistas, surgidos no curso nor-
mal dos seus negócios. As respectivas provisões para contingências são constituídas considerando a esti-
mativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como
provável. Com base nas estimativas dos consultores jurídicos, foram registradas provisões para os proces-
sos trabalhistas com perda provável, a seguir apresentada: Controladora
Descrição                 Valor
Saldos em 31 de dezembro de 2015               10.000
Provisões no exercício de 2016               32.053
Saldo em 31 de dezembro de 2016               42.053
Pagamentos no exercício de 2017              (17.514)
Saldo em 31 de dezembro de 2017               24.539

 Consolidado
Descrição                 Valor
Saldos em 31 de dezembro de 2015             606.000
Pagamentos no exercício de 2016 (581.750)
Provisões no exercício de 2016             640.397
Saldo em 31 de dezembro de 2016             664.647
Pagamentos no exercício de 2017 (672.108)
Provisões no exercício de 2017               32.000
Saldo em 31 de dezembro de 2017               24.539
Dos processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos determina como probabilidade de perda
possível, não requer registro de provisão, é a seguinte: Descrição             2017             2016
Trabalhista        133.538        216.598
Total        133.538        216.598
15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o capital social estava
totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 3.760.810, representado por 3.760.810 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. b) Reserva legal: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a Lei
das Companhias por Ações, é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social,
até o limite de 20% do capital social. c) Retenção de Lucros: Refere-se à destinação do saldo do lucro
liquido do exercício, após a constituição da reserva legal, para a realização de investimentos e/ou expansão
da Companhia.
16. Despesas administrativas                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Salários e ordenados 190.589 184.705 2.626.951 2.699.954
Encargos sociais 38.520 38.190 838.672 871.807
Benefícios 12.686 81.497 791.015 1.012.886
Serviços de terceiros 831.874 485.555 10.719.522 12.231.593
Depreciação e amortização - - 3.049.330 2.412.857
Propaganda e Marketing 21.310 27.504 809.622 714.374
Provisão de creditos tributáveis não recuperáveis 136.208 17.720 3.014.776 835.225
Outros        224.512        131.086     1.295.941     1.637.457
Total     1.455.699        966.257   23.145.829   22.416.153
O valor correspondente a provisão de créditos tributários da Companhia e suas controladas nos respectivos
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valores de R$ 136.208 e de R$ 3.014.776 foram registrados conforme orientação dos advogados tributários ,
em virtude da possibilidade de não recuperar no prazo prescricional de cinco anos.
17. Resultado financeiro                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Receita Financeira
Rendimentos de aplicações financeiras 13.122 26.628 254.398 396.468
Juros recebidos 5.278 18.221 203.424 355.349
Descontos obtidos 2 310 271.154 191.916
Variação cambial 23.292 585 229.034 628.430
Outras receitas financeiras                   -            4.600        166.505        132.785
Total          41.794          50.344     1.124.515     1.704.948
Despesa Financeira
Despesas bancárias (17.720) (16.794) (377.679) (262.273)
Comissão sobre cartão de credito - - (2.417.547) (1.408.762)
Juros sobre empréstimos (44.184) (13.024) (965.709) (1.334.441)
Juros e multas sobre atraso (11.746) (3.144) (256.984) (17.684)
IOF (7.653) (155) (22.820) (26.426)
Desconto concedidos - - (39.134) (350.248)
Variação Cambial      (138.298)             (519)   (1.256.371)   (1.007.885)
Total      (219.601)        (33.816)   (5.336.244)   (4.407.719)
18. Tributos sobre o Lucro                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Passivo Circulante
Provisão IRPJ 4.642 8.758 4.653 70.227
Provisão CSLL               884               725               891          (6.034)
Total Passivo Circulante            5.526            9.483            5.544          64.193
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 1.312 1.655 14.882.035 15.370.836
Impostos Diferidos - Vida útil            1.922               870        382.427        480.838
Total Passivo Não Circulante            3.234            2.535   15.264.462   15.851.674
Resultado
Despesas com IRPJ corrente 4.695 194.865 1.534.476 1.125.669
Despesas com CSLL corrente            2.817          78.792        571.262        432.209
Total Despesa            7.512        273.657     2.105.758     1.557.878
IRPJ e CSLL Diferidos             (699)             (372)        409.716        408.377
19. Gestão de risco financeiro: Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia e suas contro-
ladas a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e risco de mercado. O
programa de gestão de risco da Companhia e suas controladas se concentra na volatilidade dos mercados
financeiros de forma a minimizar potenciais efeitos no seu desempenho. Risco de liquidez: A previsão de
fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previsões contínuas
das exigências de liquidez da Companhia e suas controladas para assegurar que ela tenha caixa suficiente
para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de cré-
dito disponíveis, a fim de que mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicá-
vel) em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da administração do fluxo de
caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações financeiras, que são realizadas com base nas taxas
de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Companhia e suas controladas têm como objetivo
manter os investimentos até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usuais
de mercado nas datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes
de caixa, depósitos bancários e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, in-
cluindo contas a receber em aberto. A Companhia e suas controladas mantém seu caixa e equivalentes de
caixa depositados em instituições financeiras de primeira linha, minimizando dessa forma, o risco de crédi-
to. A política de vendas à Companhia e suas controladas está intimamente associada ao nível de risco de
crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. A carteira de cliente está concentrada em em-
presa de sólida atuação no segmento, minimizando assim o risco de crédito. Risco de Mercado: A Compa-
nhia e suas controladas atua fortemente no mercado interno, entretanto, manteve algumas transações em
moeda estrangeira, não relevantes. Para fins de evitar perdas, a Administração mantém um rigoroso contro-
le sobre a concessão de limites de créditos a seus clientes. Em 2017 a provisão para devedores duvidosos
com clientes foi de 3% do total a receber no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 20. Seguros: A
Companhia e suas controladas mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela
Administração para fazer face aos riscos envolvidos, considerando a natureza de sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações bem como a orientação de seus consultores de seguros.

Leonardo Ceragioli - Administrador

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018.
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2017, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, 
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas 
apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de 
convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 17, 18 
e 19 de Abril de 2018. Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Secretário: Marcos 
Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (1) 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, publicadas
na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos
Presentes: 1. aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos
administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. 2. tendo 
em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “(2)” da ordem do dia; Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 26 de abril 
de 2018. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. 
Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Gabriela Mellão Alves de Lima;
R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima - Frederico Mellão Alves de Lima; ME. Mellão 
Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. Andre Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.405/18-8 em 18.06.18.

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 13.07.2018, 
às 10h30 na Avenida Casper Líbero, nº 58, sala 1000 – São Paulo – SP, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatu-
to social; b) Eleição da Nova Diretoria c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
02/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                     (05, 06 e 07/07/2018)

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 13 de Julho de 2018, às 11 Horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Compa-
nhia, a ser realizada às 11 horas do dia 13/07/2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) retifi cação do item 5.1.5 da ata de AGOE da Companhia realizada em 30/04/2018 (“AGOE de 30.04.2018”), 
referente à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para que dele conste de maneira ex-
pressa o prazo de mandato dos seus membros; (ii) retifi cação do item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que 
dele conste expressamente que os membros do Conselho de Administração da Companhia reeleitos na AGOE de 30.04.2018 
tomarão posse de seus respectivos cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; (iii) retifi cação 
do item 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 para dele constar que o saldo de juros sobre capital próprio provisionado 
em favor dos acionistas e não pagos em razão da ausência de manifestação de referidos acionistas no prazo legal foi ori-
ginado em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio aprovados entre os anos de 2008 e 2014; (iv) ratifi cação 
da deliberação a respeito da reversão da provisão de juros sobre capital próprio, tendo em vista que referida matéria não 
havia constado do edital de convocação e da ordem do dia de referida AGOE de 30.04.2018; e (v) ratifi cação de todas as 
demais deliberações tomadas na AGOE de 30.04.2018. Os acionistas poderão participar da AGE, ora convocada, por si, 
seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 3/07/2018.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme assinaturas
apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de 
convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28, 29 
e 30 de março de 2018. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão; Secretário: Marcos Mellão Alves de
Lima. 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, publicadas na forma da lei; (b) 
destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos 
administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas, sem emendas ou 
ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) aprovada a proposta de destinação
do resultado do exercício, no montante de R$ 16.517.184,55 (dezesseis milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e oitenta
e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) R$ 825.859,23 (oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos 
e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) destinados à reserva legal; b) R$ 2.477.577,68 (dois milhões, quatrocentos
e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) destinados ao fundo de reserva a que 
se refere a alínea “c” do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 7.155.006,16 (sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil e seis
reais e dezesseis centavos) destinados à reserva especial; e d) R$ 6.058.741,48 (seis milhões, cinquenta e oito mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, a ser efetuado ao 
longo do exercício, até 31 de dezembro de 2018, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e 
(c) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 26 
de abril de 2018. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: 
E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações Ltda - p.p. Gabriela 
Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda. Marcos Mellão Alves de Lima. Gabriela Mellão Alves 
de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich Mellão; 
Renata de Tomassi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.409/18-2 em 18.06.18.

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social conforme assinaturas apostas
em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação,
conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28, 29 e 30 de março 
de 2018. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão; Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima. Ordem 
do Dia: (1) 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, publicadas na forma da lei; (2) destinação do 
resultado do exercício; e (3) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1) aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente 
impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) aprovada, sem emendas ou ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido do
período findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 3.121.088,50 (três milhões, cento e vinte e um mil, oitenta e oito reais
e cinquenta centavos), da seguinte forma: a) R$ 156.054,43 (cento e cinquenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e três 
centavos), destinados à reserva legal; b) R$ 468.163,28 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e oito 
centavos), destinados ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 1.755.612,27 (um milhão, 
setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e sete centavos) destinados à reserva especial; e d) R$ 741.258,52 
(setecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) destinados ao pagamento de 
dividendos aos acionistas, a ser efetuado ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2018, à medida em que houver disponibilidade
de caixa, a critério da Diretoria; 3) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas 
presentes. São Paulo, 26 de abril de 2018. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa; Frederico Mellão Alves de Lima -
Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações 
Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda; Marcos Mellão Alves de Lima. Gabriela 
Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.398/18-4 em 18.06.18.

Balanços Patrimoniais no Periodo de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)
                              Controladora

Ativo               2017               2016
Circulante 97.951,16 121.605,64
Disponivel 97.709,10 121.605,64
Outros Créditos 242,06 -
Não Circulante 20.991.542,00 20.963.192,00
Investimentos 20.991.542,00 20.963.192,00
Total do Ativo 21.089.493,16 21.084.797,64

                            Controladora
Passivo               2017              2016
Circulante 5.113,93 5.000,00
Obrigações Fiscais 113,93 -
Outras Contas a Pagar 5.000,00 5.000,00
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 21.084.379,23 21.079.797,64
Capital Social 21.813.276,00 21.813.276,00
Reservas Estatutárias (728.896,77) (733.478,36)
Total do Passivo 21.089.493,16 21.084.797,64

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nota 01 - Contexto Operacional: A Sociedade tem como principal objetivo
participação em outras sociedades empresariais. As demonstrações contá-
beis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que regula os procedi-
mentos contábeis para Pequenas e Médias Empresas, juntamente com a
NBC-T 19.41- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs),
aprovada pela Resolução nº 1.255/09, do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade
(International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Accounting

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva

      Realizado     Estatutária               Total
Saldo em 31/12/2015 21.663.276,00 (521.386,82) 21.141.889,18
Aumento de Capital 150.000,00 - 150.000,00
Prejuízo do Exercicio/2016 - (212.091,54) (212.091,54)
Saldo em 31/12/2016 21.813.276,00 (733.478,36) 21.079.797,64
Lucro do Exercicio/2017 - 4.581,59 4.581,59
Saldo em 31/12/2017 21.813.276,00 (728.896,77) 21.084.379,23

 EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 06.225.026/0001-14

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas de
notas explicativas. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Maio de 2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
          2017           2016

A) Resultado do Exercício 4.581,59 (212.091,54)
Equivalência Patrimonial (28.350,00) -
Aumento do Capital Social - 150.000,00

(23.768,41) (62.091,54)
B) Aumento/ Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (242,06) -

(242,06) -
C) Aumento/ Redução no
  Ativo não Circulante Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Obrigações Fiscais 113,93 -
Outras Contas a Pagar - (14.842,76)

113,93 (14.842,76)
E) Aumento/ Redução no Exigivel a Longo Prazo - -
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Operacionais (23.896,54) (76.934,30)
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado - 198.459,00
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Investimentos - 198.459,00
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Financiamento - -
Aumento/Redução Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (23.896,54) 121.524,70
Demonstração do Caixa e Equivalência de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício (121.605,64) (80,94)
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercicio 97.709,10 121.605,64

(23.896,54) 121.524,70

Demonstrações de Resultados
                            Controladora
              2017              2016

Despesas Administrativas e Gerais (23.919,83) (13.523,64)
Outras Receitas Operacionais 151,42 -
Equivalência Patrimonial 28.350,00 (198.459,00)
Lucro Antes do Resultado Financeiro 4.581,59 (211.982,64)
Despesas Financeiras - (108,90)
Lucro Antes da Tributação 4.581,59 (212.091,54)
Lucro Líquido Após Tribuitação 4.581,59 (212.091,54)
Lucro Líquido do Exercicio 4.581,59 (212.091,54)

A Diretoria         Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

Standard Board - IASB. Nota 02 - Sumário das Principais Práticas Contá-
beis: (a) Resultado: A apuração do resultado foi realizado pelo regime com-
petência . (b) Investimentos: Foram reconhecidos pelo custo e atualizados
pelo método de equivalência patrimonial.
Empresa Naudiluz S/A               2017               2016
Participação 100%
Saldo Anterior 20.963.192,00 21.161.651,00
Equivalência Patrimonial 28.350,00 (198.459,00)
Saldo Final 20.991.542,00 20.963.192,00
c) Capital Social, encontra-se totalmente integralizado é representado por
10.906.638 ações ordinárias e 10.906.638 ações preferenciais, nominativas
sem valor nominal.

INPLAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E FERRAMENTAS LTDA, torna
público que requereu à SVMA - Secretaria Municipal do Verde e  Meio Ambiente a reno-
vação  da Licença Ambiental de Operação, para fabricação de embalagens de material
plásticos, localizada a Rua Amambaí, 747, Vila Maria, S. Paulo.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

3043-4171
3106-4171

netjen@netjen.com.br

COLUMBIA S.A.
CNPJ: 01.544.197/0001-92 NIRE: 35.300.363.116

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2017 E 2016
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

DIRETORIA

CONTADOR

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2017 2016 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 83 595 1.082 4.731
Contas a receber de clientes 4.141 4.969 19.484 4.391
Adiantamentos a terceiros 256 468 653 468
Impostos a recuperar 155 251 229 305
Almoxarifado - - 35 -
Despesas pagas antecipadamente 161 63 179 63
Créditos a receber 171 79 1.165 79
Dividendos a receber - 3.209 - 3.209
Ativos mantidos para venda - 3.398 - 341.279
Total do ativo circulante 4.967 13.032 22.827 354.525
Ativo não circulante

- - 1.501 -
- - 2.336 -

Créditos a receber 291 24.201 2.035 23.443
Depósitos judiciais 10 72 223 195
Despesas pagas antecipadamente 3 1 3 1
Realizável a longo prazo 304 24.274 6.098 23.639
Investimentos 17.854 6.397 - 6.272
Imobilizado 10.497 13.218 45.354 13.461
Intangível 1.660 2.486 12.967 2.486

Total do ativo não circulante 30.315 46.375 64.419 45.858

Total do ativo 35.282 59.407 87.246 400.383

Passivo Controladora Consolidado
Circulante 2017 2016 2017 2016
Fornecedores e outras contas a pagar  3.107  3.388  6.445  1.967 

 4.824  16.013  24.905  16.013 
Debêntures  -  -  2.509  - 
Salários e encargos sociais  1.684  1.901  3.149  1.924 
Impostos a recolher  1.291  1.263  2.151  1.272 
Demurrage a pagar  -  -  429  - 
Adiantamento de clientes  382  2.459  512  2.718 
Passivos mantidos para venda  -  9.949  -  352.515 
Total do passivo circulante  11.288  34.973  40.100  376.409 
Passivo não circulante
Fornec. e outras contas a pagar  7.819  2.424  297  2.424 

 47  837  8.271  837 
Empréstimos de partes relacionadas  9.701  -  14.761  - 
Debêntures  -  -  16.042  - 
Impostos a recolher  1.692  2.184  1.733  2.184 
Prov. para perdas em processos judiciais  58  101  370  453 
Provisão para perdas com investimentos  -  -  995  - 
Total do passivo não circulante  19.317  5.546  42.469  5.898 
Patrimônio líquido
Capital social  211.938  196.810  211.938  196.810 
Adiant. para futuro aumento de capital  -  6.531  -  6.531 
Ajustes de avaliação patrimonial  -  (249)  -  (249)
Ágio em transações de capital  (709) (27.477)  (709) (27.477)
Prejuízos acumulados (206.552) (156.727) (206.552) (156.727)
Patrimônio líquido atribuído aos 
controladores  4.677  18.888  4.677 18.888 
Participação de não controladores  -  -  -  (812)
Total do patrimônio líquido  4.677  18.888  4.677  18.076 
Total do passivo e patrim. líquido  35.282  59.407  87.246  400.383 

Controladora Consolidado
Operações continuadas 2017 2016 2017 2016
Receita operacional líquida 45.415 44.031 100.424 40.360
Custo dos serviços prestados (41.800) (43.003) (85.070) (43.003)
Lucro (prejuízo) bruto 3.615 1.028 15.354 (2.643)
Despesas gerais e administrativas (13.837) (12.641) (26.992) (12.641)
Despesas comerciais (782) (660) (2.529) (660)
Outras receitas (despesas), líquidas 10 (135) 2.179 (135)

(10.994) (12.408) (11.988) (16.079)
587 4.232 595 4.232

(2.641) (12.069) (10.447) (12.069)
(2.054) (7.837) (9.852) (7.837)

Resultado de equivalência patrimonial (5.232) (866) (429) (852)
Resultado antes dos impostos (18.280) (21.111) (22.269) (24.768)
Imposto de renda e contribuição social - 2.247 154 2.247
Prejuízo do exercício das operações continuadas (18.280) (18.864) (22.115) (22.521)
Prejuízo das operações descontinuadas (31.545) (5.773) (31.545) (2.357)
Prejuízo do exercício (49.825) (24.637) (53.660) (24.878)
Resultado atribuído aos: 
Acionistas controladores (49.825) (24.637)
Acionistas não controladores (3.835) (241)
Prejuízo do exercício (53.660) (24.878)
Resultado por ação 

Result. por ação - básico e diluído (em R$) (0,0099) (0,0049) (0,0106) (0,0050)

Atribuível aos acionistas controladores

Capital 
social

Adiantamento para 
futuro aum. de 

capital

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Ágio em 
transações 

de capital
Prejuízos 

acumulados Total

Participação 
de não 

controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 1o de janeiro de 2016  147.408  1.621  127  (27.477)  (132.090)  (10.411)  (717)  (11.128)
Resultados abrangentes do exercício
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (24.637)  (24.637)  (241)  (24.878)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  (376)  -  -  (376)  -  (376)
Transações com acionistas
Adiantamentos para futuro aumento de capital  -  4.910  -  -  -  4.910  -  4.910 
Integralização de capital social  3.364  -  -  -  -  3.364  -  3.364 
Aumento de capital social  46.038  -  -  -  -  46.038  -  46.038 
Aumento de participação em controlada  -  -  -  -  -  -  146  146 
Saldo em 31 de dezembro de 2016  196.810  6.531  (249)  (27.477)  (156.727)  18.888  (812)  18.076 
Resultados abrangentes do exercício
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (49.825)  (49.825)  (3.835)  (53.660)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  249  -  -  249  -  249 
Outros resultados abrangentes  -  -  -  27.477  -  27.477  4.647  32.124 
Transações com acionistas
Adiantamentos para futuro aumento de capital  -  8.597  -  -  -  8.597  -  8.597 
Ágio na aquisição de controlada sem mudança no controle  -  -  -  (709)  -  (709)  -  (709)
Integralização de capital social  15.128  (15.128)  -  -  -  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  211.938  -  -  (709)  (206.552)  4.677  -  4.677 

Fluxo de caixa das atividades operacionais Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo do exercício (49.825) (24.637) (53.660) (24.878)
Ajustes para:
Juros e variações cambiais, líquidas 962 7.735 8.511 25.515
(Reversão) provisão para perdas
   em processos judiciais (43) 101 (1.113) (2.236)
Provisão para redução ao valor 
  recuperável do contas a receber (39) (723) 751 3.424
Resultado na alienação de ativo 
  imobilizado e intangível 144 140 4.665 432
Depreciação e amortização 3.849 3.610 7.373 5.463
Perda na alienação de investimentos 31.545 5.773 31.545 (16.530)
Resultado de equivalência patrimonial 5.232 866 429 852
Imposto de renda e contribuição social - (2.247) (154) (5.541)

(8.175) (9.382) (1.653) (13.499)
Variações em:
Contas a receber de clientes 867 2.463 4.560 18.649
Almoxarifado - - 36 (11.673)
Tributos a recuperar 95 418 165 (3.837)
Adiantamentos diversos e despesas 
antecipadas 112 1.114 196 (6.906)
Depósitos judiciais 62 - 1.087 604
Ativo biológico - - - 1.842
Outras contas a receber 888 472 2.551 367
Fornecedores e outras contas a pagar (646) (3.339) (3.587) 39.918
Obrigações sociais e trabalhistas (217) (1.077) (885) (960)
Tributos a recolher (25) (45) (300) 990
Demurrage a pagar - - (447) -
Parcelamentos de tributos (439) - (456) -
Adiantamento de clientes (2.077) 2.458 (2.172) 2.775
Pagamentos de processos judiciais - - (272) 1.718
Caixa líq. (usado nas) proveniente das 
atividades operacionais (9.555) (6.918) (1.177) 29.988
Juros pagos (7.055) (4.891) (13.697) (24.639)
Fluxo de caixa líquido (usado nas)
  proveniente das atividades operacionais (16.610) (11.809) (14.874) 5.349
Fluxo de caixa das atividades de investimento

- - 245 -
Dividendos recebidos 3.209 - 2.783 -
Adições a investimentos (7.643) - (7.786) -
Adições a investimentos -  operações 
descontinuadas (68.468) - (68.468) (1.607)
Empréstréstimo a receber de terceiros - 
concedidos - (46.626) - -
Empréstimos a receber de partes 
  relacionadas - concedidos - 31.998 - (14.531)
Empréstimos a receber de partes 
  relacionadas - recebidos 52.892 - 54.794 13.204
Juros recebidos de empréstimos
  com partes relacionadas 29.540 - 30.373 (1.136)
Adiant. para futuro aumento de capital - - (1.211) -
Aum. de capital em empresa ligada (16.309) (7.348) (13.465) (7.348)
Aum. de capital -  oper. descont. (17.077) - (17.077) -
Compra de ações de empresas ligadas 5.159 - 5.159 -
Aquisição de ativo imobilizado (439) (872) (1.445) 589
Aquisição de ativo intangível (7) (1.455) (141) (1.653)
Caixa líquido usado nas atividades 
  de investimento (19.143) (24.303) (16.240) (12.482)

Recursos provenientes de novos 
- 3.036 8.469 240.382

(2.629) (16.478) (17.706) (339.132)
Custos de transação relacionados

- - (88) -

relacionadas 12.204 7.800 16.306 51.789
Pagamentos de empréstimos e 

(6.677) (8.712) (6.677) (11.714)
Pagamento de dividendos - - (826) (137)
Aumento de capital 8.597 49.402 8.597 49.402
Emprést. a pagar a partes relacionadas, líquidas 23.746 - 19.389 -
Caixa líq. proveniente das (usado nas)

35.241 35.048 27.465 (9.410)
Redução líq. no caixa e equival. de caixa (512) (1.064) (3.649) (16.543)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 595 1.659 4.731 21.274
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dez. 83 595 1.082 4.731

Antonio Vidal Esteve – Diretor Presidente
Alexandre Roger Favre – Diretor Administrativo Financeiro 

Alessandra Christine dos Anjos Medrado 
CRC/BA 023302/O-0

As Notas Explicativas elaboradas pela Administração, encontram-se à 
disposição na Sede da Companhia."

"As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 
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