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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006871-14.2014.8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Charles Fernandes Marques, Brasileiro, RG 21.116.769-1, CPF
163.095.088-22, e Heloisa Lea Fernandes Marques, Brasileiro, RG 5735349, CPF 115.770.858-76, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
CNPJ 60.975.737/0002-32, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.206,90, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares. Considerando que os requeridos encontram-se em lugar
ignorado, ficam os mesmos, por meio do presente Edital, Citados para os termos e atos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) do
presente edital, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.                   (22 e 23)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O, a se realizar no dia 25/04/2018, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social 
fi ndo em 31/12/2017; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Srs., Acionistas, os do-
cumentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São Paulo, 12/03/2018. 
Ricardo Valtner – Diretor Presidente.                                                                                                (21, 22 e 23/03/2018)

FOCUS
Focus Tecnologia de Plásticos S/A

CNPJ n° 59.257.972/0001-09
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para os esclarecimentos que se fizerem necessários - A DIRETORIA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais) Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

 Jean Pierre Herman de Moraes Barros Walter Marques Diniz Roberto Alves da Silva
 Diretor Presidente - CPF 006.471.958-87 Diretor - CPF 052.777.288-72 Contador - CRC 1SP 148266/O-0

Relatório dos auditores independentes

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional: A Companhia foi fundada em 19 de julho 1988 e tem sua sede social na Rua Helena no 170 - 16° andar 
- Conjunto 162. A Companhia tem por finalidade preponderante, a fabricação e comercialização de peças e componentes plásticos 
injetados para indústria de bens duráveis eletroeletrônicos (linha branca) e automobilística. A controlada atua na fabricação de 
equipamentos e acessórios de segurança. A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada em 
1° de março de 2018. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Companhia utilizou estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. Para calculá-las, a Administração usou as melhores informações disponíveis na data da 
preparação dessas demonstrações, bem como a experiência de eventos passados ou correntes, considerando, ainda, pressupostos 
relativos a eventos futuros. Portanto, essas demonstrações financeiras incluem provisões necessárias para passivos contingentes, 
determinações de provisões para impostos, estimativas de valor de recuperação de bens do ativo imobilizado, determinação de 
valor justo de realização e outras correlatas. Os resultados efetivos podem variar em relação à essas estimativas. 3. Sumário 
das principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência dos 
exercícios para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes. As receitas somente são reconhecidas quando da 
efetiva entrega dos produtos e serviços de industrialização aos compradores ou encomendantes, respectivamente. b) Caixa 
e equivalentes de caixa: Compreendem numerários em caixa, saldos bancários e investimentos de liquidez imediata, os 
quais contemplam as remunerações contratadas, reconhecidas proporcionalmente até as datas das demonstrações financeiras. 
c) Contas a receber de clientes: As contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência, deduzidas de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa e ajustadas a valor presente, quando relevante. d) Estoques: Demonstrados pelo preço 
médio de aquisição ou produção, deduzidos dos impostos recuperáveis. Os valores ora demonstrados não superam os de 
mercado. e) Investimentos: Representado por investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial. f) Imobilizado: 
Demonstrado ao custo histórico de aquisição ou incorporação deduzido das depreciações, as quais são calculadas pelo método 
linear, segundo as taxas que levam em consideração a expectativa de vida útil dos bens. A administração avaliou a vida útil e 
econômica desses ativos e conclui não haver necessidade de alteração na política de depreciação que vem sendo adotada. g) 
Intangível: Composto de licenças de uso de softwares, deduzidos da amortização. h) Empréstimos e financiamentos: Estão 
demonstrados ao custo de contratação, acrescidos dos encargos pactuados. Os valores classificados no passivo não circulante 
podem, incondicionalmente, ser liquidados a partir do exercício seguinte. i) Imposto de renda e contribuição social: 
Apurados pelo lucro real, com base na legislação vigente, sendo o lucro líquido contábil ajustado pelas adições e exclusões de 
despesas e receitas não dedutíveis ou temporariamente não tributáveis. Os impostos futuramente apuráveis sobre as diferenças 
temporárias estão registrados no passivo circulante e não circulante. j) Juros sobre o capital próprio: Representa os juros 
sobre o capital próprio já declarados e ainda não sacados pelos acionistas, os quais superam os dividendos mínimos definidos no 
estatuto social e na legislação societária. k) Outros ativos e passivos: Apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo provisões para contingências trabalhistas, constituídas com base nas expectativas de perdas prováveis manifestadas 
pelos advogados que acompanham as ações, ajustadas a valor presente. l) Instrumentos financeiros: Os instrumentos 
financeiros revelados nas demonstrações financeiras estão valorados de forma a não superar o valor justo. A Companhia não 
se utiliza de instrumentos financeiros na modalidade derivativos de risco. m) Consolidação: Está incluída nas demonstrações 
financeiras consolidadas a controlada Elsa Tecnologia de Proteção Elétrica Ltda., da qual a Companhia detém o controle do capital.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Numerário em caixa 3.175 3.175 2.982 2.982
Contas correntes bancárias 33.771 10.543 327.789 299.200
Aplicações de liquidez imediata 3.655.667 3.655.667 3.332.639 3.332.639
 3.692.613 3.669.385 3.663.410 3.634.821
5. Contas a receber de clientes: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Duplicatas a receber 1.489.917 1.469.957 2.192.561 2.192.561
Notas de débito a compensar (40.895) (32.038) (34.830) (34.830)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (179.202) (179.202) (224.814) (224.814)
 1.269.820 1.258.717 1.932.917 1.932.917
a) Vencimento dos títulos:
A vencer 1.171.463 1.158.255 1.939.211 1.939.211
Vencidos até 360 dias 152.440 145.688 164.842 164.842
Vencidos a mais de 360 dias 166.014 166.014 88.508 88.508
 1.489.917 1.469.957 2.192.561 2.192.561
b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo inicial 224.814 224.814 - -
Adições 36.823 36.823 224.814 224.814
Reversões por recebimentos (82.435) (82.435) - -
 179.202 179.202 224.814 224.814
6. Estoques: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Produtos acabados 1.458.714 1.438.185 1.127.934 1.117.948
Produtos em elaboração 422.636 422.636 395.462 395.462
Matérias primas 1.940.710 1.862.992 2.058.856 2.031.454
Provisão para obsolescência (85.051) (85.051) (108.257) (108.257)
 3.737.009 3.638.762 3.473.995 3.436.607
a) Movimentação da provisão para obsolescência:
Saldo inicial 108.257 108.257 - -
Adições - - 108.257 108.257
Reversões (23.206) (23.206) - -
 85.051 85.051 108.257 108.257
7. Impostos a recuperar: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
  Não  Não  Não  Não
 Circulante circulante Circulante circulante Circulante circulante Circulante circulante
ICMS apuração normal 423.917 - 405.197 - 445.588 - 427.836 -
IRPJ e CSLL 9 - - - 532.443 - 532.443 -
IRPJ e CSLL diferido - - - - 183.500 - 183.500 -
ICMS ativo permanente 15.563 20.691 15.563 20.691 24.004 19.443 24.004 19.443
Pis e COFINS 17.556 - - - - - - -
IPI 14.520 - - - - - - -
Outros 6.803 - 6.803 - 19.605 - - -
Provisão para créditos
  de difícil liquidação (405.197) - (405.197) - - - - -
 73.171 20.691 22.366 20.691 1.205.140 19.443 1.167.783 19.443
A provisão para crédito de difícil liquidação foi constituída em 2017 e refere-se a créditos de ICMS cuja probabilidade de 
compensação com débitos da mesma espécie ou, ainda, de ressarcimento perante o fisco é tida como pouco provável.
8. Despesas antecipadas: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Juros - desconto de duplicatas 611.161 611.161 823.976 823.976
Prêmios de seguros 84.239 71.046 57.478 57.478
 695.400 682.207 881.454 881.454
9. Mútuo com controladora: Mútuo contratado com a controladora, de principal equivalente a US$ 2.789.207, acrescido de 
juros de 4.87% a.a., valorizados às taxas R$/ US$ vigentes nas datas das demonstrações financeiras.
 31/12/2017 31/12/2016
Vencimentos US$ R$ US$ R$
02/05/2020 1.923.564 6.361.997 1.834.237 5.977.961
14/03/2019 909.788 3.009.032 867.539 2.827.395
01/05/2020 909.788 3.009.031 867.538 2.827.395
 3.743.140 12.380.060 3.569.314 11.632.751
10. Investimento: Em 2015 a companhia tornou-se sócia da Elsa Tecnologia de Proteção Elétrica Ltda., detendo 51% do seu 
capital social. O investimento inicial foi de R$ 5.100,00 e houve aportes de recursos, conversíveis em aumento de capital social, no 
montante de R$ 2.195.230 (R$ 1.185.000 em 2017). A investida apurou, em 2017, resultado negativo de R$ 1.051.408 (R$ 955.433 
em 2016), gerando na investidora um resultado de equivalência patrimonial negativa de R$ 536.218 (R$ 487.271 em 2016).

 2017 2016
Ativo Notas Consolidado Controladora Consolidado Controlada
Ativo circulante  10.112.487 9.911.991 11.262.730 11.155.736
Caixa e equivalentes de caixa 4 3.692.613 3.669.385 3.663.410 3.634.821
Contas a receber de clientes 5 1.269.820 1.258.717 1.932.917 1.932.917
Estoques 6 3.737.009 3.638.762 3.473.995 3.436.607
Impostos a recuperar 7 73.171 22.366 1.205.140 1.167.783
Despesas antecipadas 8 695.400 682.207 881.454 881.454
Outros créditos  644.474 640.554 105.814 102.154
Ativo não circulante  15.082.331 16.475.830 13.885.770 14.684.193
Mútuos a receber da controladora 9 12.380.060 12.380.060 11.632.751 11.632.751
Impostos a recuperar 7 20.691 20.691 19.443 19.443
Depósitos em garantia  93.075 93.075 93.075 93.075
Investimentos 10 - 1.620.009 - 971.227
Imobilizado 11 2.439.775 2.213.265 1.928.755 1.755.951
Intangível 12 148.730 148.730 211.746 211.746

Total do ativo  25.194.818 26.387.821 25.148.500 25.839.929

 2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido Notas Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Passivo circulante  12.311.346 12.188.386 11.416.310 11.306.966
Empréstimos e financiamentos 13 78.061 78.061 1.924.087 1.924.087
Fornecedores  4.100.399 4.082.737 2.088.945 2.080.357
Salários e encargos sociais 14 1.832.444 1.743.336 1.064.814 969.158
Obrigações tributárias 15 1.531.626 1.527.515 1.534.010 1.533.837
Juros sem capital próprio  1.780.106 1.780.106 1.023.043 1.023.043
Outras obrigações a pagar  285.832 273.753 284.797 279.870
Provisão para contingências 16 696.844 696.844 592.895 592.895
Mútuos a pagar 17 2.006.034 2.006.034 2.903.719 2.903.719
Passivo não circulante  1.618.258 1.618.258 1.628.910 1.628.910
Empréstimos e financiamentos 13 27.613 27.613 103.024 103.024
Obrigações tributárias 15 1.590.645 1.590.645 1.525.886 1.525.886
Patrimônio líquido 18 11.265.214 12.581.177 12.103.280 12.904.053
Capital social  5.763.481 5.763.481 5.763.481 5.763.481
Reserva de ágio  2.307.672 2.307.672 2.307.672 2.307.672
Reserva legal  1.152.696 1.152.696 1.152.696 1.152.696
Reserva de lucros  3.357.328 3.357.328 3.680.204 3.680.204
Participação de não controladores  (1.315.963) - (800.773) -
Total do passivo e patrimônio líquido  25.194.818 26.387.821 25.148.500 25.839.929

 Controladora
       Adiantamento para  Participação dos sócios não
 Capital Reserva de Reserva Reserva Lucros  futuro aumento Total do controladores no patrimônio
 social ágio legal de lucros acumulados Total de capital patrimônio líquido líquido da controlada Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.879.481 2.307.672 375.896 7.600.681 - 12.163.730 3.884.000 16.047.730 (332.611) 15.715.119
Aumento de capital em 20 setembro 2016 3.884.000 - - - - 3.884.000 (3.884.000) -
Juros sobre capital próprio - - - - (1.203.580) (1.203.580) - (1.203.580) - (1.203.580)
Prejuízo líquido do exercício - - - - (1.940.097) (1.940.097) - (1.940.097) (468.162) (2.408.259)
Aumento da reserva legal - - 776.800 (776.800) - - - - -
Compensação com reserva de lucros - - - (3.143.677) 3.143.677 - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 5.763.481 2.307.672 1.152.696 3.680.204 - 12.904.053 - 12.904.053 (800.773) 12.103.280
Juros sobre capital próprio - - - - (890.663) (890.663) - (890.663) - (890.663)
Lucro líquido do período - - - - 567.787 567.787 - 567.787 (515.190) 52.597
Compensação com reserva de lucros - - - (322.876) 322.876 - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.763.481 2.307.672 1.152.696 3.357.328 - 12.581.177 - 12.581.177 (1.315.963) 11.265.214

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais 564.737 1.595.369 (290.568) 651.519
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 52.597 567.787 (2.408.259) (1.940.097)
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social diferida 248.258 248.258 (966.621) (966.621)
Depreciações e amortizações 744.266 725.077 687.290 673.944
Valor residual do permanente baixado 3.954 2.367 89.953 89.953
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos 159.023 159.023 198.739 198.739
Juros provisionados sobre mútuo (556.842) (556.842) (571.334) (571.334)
Variação cambial sobre mútuo (190.467) (190.467) 2.228.807 2.228.807
Resultado de equivalência patrimonial - 536.218 - 487.271
Provisão para contingências trabalhistas 103.948 103.948 450.857 450.857
Variações nas contas de capital circulante 3.772.433 3.857.680 917.556 902.653
Contas a receber de clientes 663.097 674.200 (97.853) (97.853)
Estoques (263.014) (202.155) 2.904.211 2.941.599
Fornecedores 2.011.454 2.002.380 (1.945.419) (1.952.780)
Impostos a recuperar 947.221 960.669 (800.472) (767.981)
Obrigações tributárias (2.385) (6.322) 875.473 876.223
Salários e encargos sociais 767.630 774.178 (106.947) (181.375)
Despesas antecipadas 186.054 199.247 (98.501) (98.501)
Outros (537.624) (544.517) 187.064 183.321
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 4.337.170 5.453.049 626.988 1.554.172
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (1.196.224) (2.306.742) (607.338) (1.553.140)
Investimento em controlada - (1.185.000) - (1.010.230)
Integralização de capital pelos acionistas não controladores - - - -
Compras de imobilizado e intangível (1.196.224) (1.121.742) (607.338) (542.910)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (3.111.743) (3.111.743) 17.531 17.531
Empréstimos e financiamentos tomados 5.399.928 5.399.928 4.305.985 4.305.985
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (7.480.388) (7.480.388) (5.717.798) (5.717.798)
Mútuo tomado (pago) (897.684) (897.684) 2.610.756 2.610.756
Pagamento de juros sobre capital próprio (133.599) (133.599) (1.181.412) (1.181.412)
Caixa gerado no exercício 29.203 34.564 37.182 18.564
Caixa e equivalentes
No início do exercício 3.663.410 3.634.821 3.626.228 3.616.257
No fim do exercício 3.692.613 3.669.385 3.663.410 3.634.821
Aumento líquido no caixa e equivalentes 29.203 34.564 37.182 18.564

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2017 2016
 Notas Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Receita líquida de vendas 19 62.428.979 62.246.609 53.072.955 53.063.590
Custo dos produtos / serviços vendidos 20 (52.631.153) (51.775.450) (43.364.784) (43.062.410)
Lucro bruto  9.797.826 10.471.159 9.708.171 10.001.180
Receitas (despesas) operacionais  (6.527.967) (6.691.111) (7.529.980) (7.358.170)
Vendas 20 (3.429.158) (3.389.084) (3.847.375) (3.847.003)
Gerais e administrativas 20 (2.988.150) (2.655.737) (3.690.835) (3.032.126)
Resultado na alienação de bens ativo imobilizado  294.538 295.125 8.230 8.230
Provisão para crédito de difícil liquidação  (405.197) (405.197) - -
Resultado de equivalência patrimonial  - (536.218) - (487.271)
Lucro operacional  3.269.859 3.780.048 2.178.191 2.643.010
Resultado financeiro  (2.638.857) (2.633.856) (5.553.071) (5.549.728)
Despesas financeiras 21 (4.976.074) (4.970.986) (8.480.194) (8.476.844)
Receitas financeiras 21 2.337.217 2.337.130 2.927.123 2.927.116
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
  antes do IRPJ e CSLL  631.002 1.146.192 (3.374.880) (2.906.718)
Imposto de renda e contribuição social - corrente 22 (330.147) (330.147) - -
Imposto de renda e contribuição social - diferido 22 (248.258) (248.258) 966.621 966.621
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  52.597 567.787 (2.408.259) (1.940.097)
Parte atribuível a sócios não controladores
  no resultado da controlada  515.190 - 468.162 -
Lucro (prejuízo) líquido do exercício atribuível
  aos controladores  567.787 567.787 (1.940.097) (1.940.097)
Quantidade de ações  5.763.481 5.763.481 5.763.481 5.763.481
Lucro (Prejuízo) líquido por ação  0,01 0,10 (0,42) (0,34)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aos Administradores e Acionistas da Focus Tecnologia de Plásticos S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Focus Tecnologia de Plásticos S.A., identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente, 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Focus Tecnologia de Plásticos S.A. em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 

e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 

informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 07 de março de 2018. Ricardo 
Engel - Contador CRC 1PR-052941/O “S” SP; Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. - CRC 2SP-034.766/O-0

11. Imobilizado: 2017 2016
Controladora Taxas Custo Depreciação Líquido Líquido
Máquinas e equipamentos 20% 9.135.687 8.099.496 1.036.191 887.919
Instalações 20% 1.535.417 833.758 701.659 527.287
Móveis e utensílios 10% 197.563 157.566 39.997 30.921
Veículos 20% 70.557 62.549 8.008 14.683
Equipamentos de informática 20% 408.081 252.310 155.771 68.770
Matrizes e moldes 10% 622.743 351.104 271.639 226.371
  11.970.048 9.756.783 2.213.265 1.755.951
 Saldos em   Transfe- Saldos em
Movimentação no exercício: 31/12/2016 Adições Baixas rências 31/12/2017
Máquinas e equipamentos 9.242.848 541.753 (648.914) - 9.135.687
Instalações 1.190.024 345.393 - - 1.535.417
Móveis e utensílios 179.190 18.373 - - 197.563
Veículos 50.557 - - - 50.557
Equipamentos de informática 294.214 124.990 (11.123) - 408.081
Matrizes e moldes 537.433 85.310 - - 622.743
Imobilizado em construção - - - - -
Total dos custos 11.514.266 1.115.819 (660.037) - 11.970.048
Depreciação acumulada (9.758.315) (656.138) 657.670 - (9.756.783)
Total residual 1.755.951 459.681 (2.367) - 2.213.265
Consolidado 2017 2016
 Taxas Custo Depreciação Líquido Líquido
Máquinas e equipamentos 20% 9.262.658 8.118.451 1.144.207 977.930
Instalações 20% 1.575.417 841.758 733.659 563.287
Móveis e utensílios 10% 199.132 157.697 41.435 30.921
Veículos 20% 70.557 62.549 8.008 14.683
Equipamentos de informática 20% 410.615 252.443 158.172 68.770
Matrizes e moldes 10% 695.550 356.232 339.318 237.337
Imobilizado em construção - 14.976 - 14.976 35.827
  12.228.905 9.789.130 2.439.775 1.928.755
 Saldos em   Transfe- Saldos em
Movimentação no exercício: 31/12/2016 Adições Baixas rências 31/12/2017
Máquinas e equipamentos 9.341.246 572.116 (650.704) - 9.262.658
Instalações 1.230.024 345.393 - - 1.575.417
Móveis e utensílios 179.190 18.373 - 1.569 199.132
Veículos 70.557 - - - 70.557
Equipamentos de informática 294.214 126.634 (11.123) 890 410.615
Matrizes e moldes 549.373 112.809 - 33.368 695.550
Imobilizado em construção 35.827 14.976 - (35.827) 14.976
Total dos custos 11.700.431 1.190.301 (661.827) - 12.228.905
Depreciação acumulada (9.771.676) (675.327) 657.873 - (9.789.130)
Total residual 1.928.755 514.974 (3.954) - 2.439.775
12. Intangível: 2017 2016
Controladora Taxa Custo Amortização Líquido Líquido
Direitos de uso de softwares 20% 475.851 (327.121) 148.730 211.746
 Saldos em  Saldos em
Movimentação no exercício: 31/12/2016 Adições 31/12/2017
Direitos de uso de softwares 469.928 5.923 475.851
Amortização acumulada (258.182) (68.939) (327.121)
Total residual 211.746 (63.016) 148.730
13. Empréstimos e financiamentos (somente controladora): 2017 2016
  Não  Não
 Circulante circulante Circulante circulante
Bradesco - conta garantida - encargos CDI + 0.37% a.m.
vencimento mensal - - 1.756.947 -
Finame - Bradesco - encargos de 10,18% a 13,49% a.a.
parcelas mensais vencimento final em agosto/2019: 78.061 27.613 167.140 103.024
 78.061 27.613 1.924.087 103.024
14. Salários e encargos sociais: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Férias a pagar 1.357.990 1.298.227 779.873 722.152
Previdência social 313.726 305.484 128.545 114.451
FGTS 87.082 82.223 76.957 73.226
Outros 73.646 57.402 79.439 59.329
 1.832.444 1.743.336 1.064.814 969.158
15. Obrigações tributárias: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
IPI 701.567 701.567 535.392 535.392
ICMS 427.352 423.462 372.590 372.590
PIS e COFINS 317.454 317.454 268.243 268.243
IRRF a recolher 24.077 24.077 215.623 215.623
CPRB - - 125.508 125.508
Outros 61.176 60.955 16.654 16.481
Total parcela circulante 1.531.626 1.527.515 1.534.010 1.533.837
IRPJ e CSLL - diferidos 1.590.645 1.590.645 1.525.886 1.525.886
Total parcela não circulante 1.590.645 1.590.645 1.525.886 1.525.886
16. Provisão para contingências trabalhistas (somente controladora): A companhia constituiu provisão para 
contingências em decorrência de ações trabalhistas em que é ré, com base no andamento dos processos e na opinião de seus 
advogados, quanto aos riscos de perdas e expectativas de valores e época dos dispêndios.
 Controladora
 2017 2016
Saldo inicial 592.895 142.038
Adições 457.344 479.752
Reversões (353.395) (28.895)
 696.844 592.895
Adicionalmente, a companhia está envolvida em outras demandas, cujo risco de perdas foi tido como possível, no montante 
de R$ 691.238 (R$ 50.000 em 2016). Nenhuma provisão foi constituída para esse fim. 17. Mútuos a pagar (somente 
controladora): A companhia tem mútuo com a empresa Focus Sul Tecnologia de Termoplásticos S/A no montante de R$ 
2.006.034 em 31/12/2017, conforme contrato de rateio e reembolso de despesas, não há incidência de encargos e nem há 
vencimento definido. 18. Patrimônio líquido (somente controladora): O capital social está composto por 5.763.481 ações 
ordinárias subscritas e totalmente integralizadas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Do total dessas ações, 5.763.477 são 
possuídas por não residentes no país.
19. Receita líquida de vendas: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Vendas de produtos 81.658.186 81.404.404 63.292.924 63.278.204
Serviços de industrialização 7.798.218 7.798.218 6.410.184 6.410.184
Total da receita bruta 89.456.404 89.202.622 69.703.108 69.688.388
Impostos incidentes sobre as vendas (26.803.277) (26.731.865) (16.458.269) (16.454.548)
Devoluções e abatimentos (224.148) (224.148) (171.884) (170.250)
Receita líquida de vendas 62.428.979 62.246.609 53.072.955 53.063.590

20. Custos e despesas por natureza: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Custo dos produtos e serviços vendidos
Matéria prima e materiais auxiliares 25.063.663 24.927.352 22.403.201 22.340.165
Pessoal 17.986.943 17.436.173 12.454.365 12.274.328
Manutenção de máquinas e equipamentos 2.770.493 2.765.036 1.590.439 1.587.322
Alugueis e outros gastos com ocupação 2.246.710 2.220.944 2.296.290 2.286.408
Alugueis de máquinas e equipamentos 1.738.521 1.731.885 1.793.840 1.792.840
Energia elétrica 1.480.652 1.453.762 1.737.127 1.726.843
Depreciação e amortização 722.104 702.916 658.589 650.463
Outros 622.067 537.382 430.933 404.041
 52.631.153 51.775.450 43.364.784 43.062.410
Despesas com vendas
Serviços de terceiros 3.015.081 3.007.495 3.231.852 3.231.852
Fretes 278.363 271.085 173.705 173.333
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (45.612) (45.612) 224.814 224.814
Outros 181.326 156.116 217.004 217.004
 3.429.158 3.389.084 3.847.375 3.847.003
Despesas administrativas
Serviços de terceiros 1.628.020 1.539.325 1.790.358 1.607.654
Pessoal 820.484 668.988 1.122.463 782.952
Alugueis e outros gastos com ocupação 156.394 154.336 237.524 208.396
Seguros 81.160 81.160 78.760 78.760
Materiais 32.059 22.070 105.508 71.361
Publicidade legal 26.176 26.176 27.150 27.150
Outros 243.857 163.682 329.072 255.853
 2.988.150 2.655.737 3.690.835 3.032.126
21. Resultado financeiro: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Despesas financeiras
Juros passivos (3.565.079) (3.564.704) (4.266.556) (4.265.211)
Variações cambiais passivas (1.329.490) (1.329.007) (4.146.976) (4.146.976)
Outros (81.505) (77.275) (66.662) (64.657)
 (4.976.074) (4.970.986) (8.480.194) (8.476.844)
Receitas financeiras
Variações cambiais ativas 1.490.706 1.490.706 1.932.644 1.932.644
Juros sobre mútuos 507.881 507.881 571.335 571.335
Receitas de aplicações financeiras 267.177 267.090 373.891 373.884
Juros ativos 66.972 66.972 49.253 49.253
Outros 4.481 4.481 - -
 2.337.217 2.337.130 2.927.123 2.927.116
22. Imposto de renda e contribuição social: 2017 2016
 Consolidado Controladora Consolidado Controladora
22.1 - Reconciliação às taxas efetivas
  ( IRPJ e CSLL correntes )
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL 631.002 1.146.192 (3.374.880) (2.906.718)
Alíquotas vigentes 34% 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes 214.541 389.705 (1.147.459) (988.284)
Adições e exclusões
Resultado de equivalência patrimonial - 182.314 - 165.673
Juros sobre capital próprio (302.825) (302.825) (409.217) (409.217)
Variações cambiais (64.759) (64.759) 757.795 757.795
Provisão contingências trabalhistas 35.342 35.342 153.291 153.291
Provisão para obsolescência (7.890) (7.890) 36.807 36.807
Provisão crédito de liquidação duvidosa (15.507) 15.507 76.436 76.436
Provisão para perdas créditos tributários 137.767 137.767 - -
Parcela isenta adicional IRPJ (24.000) (24.000) 24.000 24.000
Prejuízo fiscal apurado no ano - controladora - - 183.499 183.499
Prejuízo fiscal apurado no ano - controlada 357.479 - 324.848 -
IRPJ e CSLL - correntes - efetivos (330.147) (330.147) - -
22.2 - Movimentação do IRPJ e CSLL diferidos:
Saldo inicial (1.525.886) (1.525.886) (2.307.681) (2.307.681)
apurado sobre variações cambiais diferidas (64.759) (64.759) 757.795 757.795
parcela isenta adicional IRPJ - - 24.000 24.000
Saldo final (1.590.645) (1.590.645) (1.525.886) (1.525.886)
22.3 - Resultado do IRPJ e CSLL diferidos:
apurados sobre prejuízos fiscais (183.499) (183.499) 183.499 183.499
apurado sobre variações cambiais diferidas (64.759) (64.759) 757.795 757.795
parcela isenta adicional IRPJ - - 24.000 24.000
outros - - 1.327 1.327
 (248.258) (248.258) 966.621 966.621
23. Seguros: A Companhia controladora possui seguros contratados no valor de R$ 90.544.998, contra riscos operacionais, 
cujas coberturas são julgadas satisfatórias pela Administração.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16.02.2018
Data, Hora e Local: Em 16 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913. Presenças: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a 
publicação dos editais de convocação e aviso aos acionistas, em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do 
artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente;
e Secretário - Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do dia: Deliberar acerca da nomeação do Sr. Taro Matsugasako ao cargo de
Diretor da Companhia. Deliberações: Tomada pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovada, sem ressalvas, a
nomeação para o cargo de Diretor sem designação específica do Sr. Taro Matsugasako, japonês, casado, do comércio, portador 
da cédula de identidade para estrangeiros RNE/DELEMIG/SP G413323-L e inscrito no CPF/MF sob o n° 240.480.658-07, com
domicilio na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, São Paulo - SP, atuando na área comercial junto
à matriz em São Paulo, acatando-se a indicação efetivada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de outubro de 
2017, o qual permanecerá em seu cargo até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar-se em 
31 de dezembro de 2019, ou outra que venha a substituí-la, e exercerá sua função conforme os poderes atribuídos pelo Estatuto
Social da Companhia. O diretor eleito declarou que não se encontra impedido de exercer atividades mercantis, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pveita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade, conforme declaração devidamente assinada e arquivada na sede da Companhia, e tomará posse 
de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio. Encerramento - Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual
foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário.
Acionistas: Marubeni Corporation - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 98.529/18-3 em 26.02.2018

 Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31/12/2017 - (Em milhares de reais)
        Controladora           Consolidado
     2017      2016       2017       2016

Receita Liquida  185.277  153.990  187.401  160.499
Custo dos Produtos Vendidos -65.919 -71.974 -66.725 -73.661
Lucro Bruto  119.358   82.016  120.676   86.838
Despesas e receitas operacionais
Despesas com Pessoal -15.626 -18.723 -15.624 -18.898
Despesas Gerais Administrativas -27.933 -62.908 -28.052 -63.239
Propaganda e Publcidade -62.865 -82.841 -63.421 -85.256
Serviços de Terceiros -9.850 -9.575 -10.325 -11.857
Impostos taxas e contribuições -4.162 -2.339 -4.188 -2.360
Equivalencia Patrimonial          -6        360       -190     1.706

-120.442 -176.026 -121.800 -179.904
Resultado Operacional -1.084 -94.010 -1.124 -93.066

         Controladora           Consolidado
      2017        2016      2017        2016

Resultado Financeiro
Receitas  8.316  5.074  8.322  5.628
Despesas    -8.566      -4.065    -8.409      -5.214

-250  1.009 -87  414
Resultado antes das provisões
  tributárias -1.334 -93.001 -1.211 -92.652
Contribuição Social -3.358 -1.960 -3.358 -1.972
Provisão para / Imposto de Renda -9.041 -5.035 -9.164 -5.372
Imposto de Renda Diferido    10.179     30.624    10.179     30.624

-3.554 -69.372 -3.554 -69.372
Quotas no final do exercício  5.000  5.000  5.000  5.000
Prejuizo por quota (em reais) -0,71080 -13,87440 -0,71080 -13,87440

Genomma Laboratories do Brasil Ltda.
CNPJ 09.080.907/0001-82

Relatório da Administração
Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017,
colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de janeiro de 2018.                                                                                                                                  A Administração.
Balanço Patrimonial levantando em 31/12/2017 - (Em milhares de reais)

      Controladora        Consolidado
Ativo      2017     2016      2017      2016
Circulante  105.148 131.775 107.017 138.277
Disponível 42.437 29.416 43.885 31.666
Clientes 34.871 48.916 35.018 51.653
Adiantamentos Diversos 10.780 12.971 10.780 13.009
Estoques 16.900 31.221 16.900 32.312
Impostos a Recuperar 2 9.031 276 9.419
Despesas Antecipadas        158       220       158       218
Não Circulante   69.006  36.516   69.006   35.288
Partes Relacionadas 25.541 3.113 25.541 1.885
Impostos Diferidos 43.438 33.259 43.438 33.259
Outros         27       144         27       144
Investimentos 1.827 4.873 – –
Imobilizado 1.894 2.142 1.894 2.219
Intangível        935    1.561        935     1.952

    4.656    8.576     2.829     4.171
Total do Ativo 178.810 176.867 178.852 177.736

      Controladora        Consolidado
Passivo      2017     2016      2017      2016
Circulante 130.655 99.528 130.697 100.397
Fornecedores Nacionais 11.694 4.026 11.694 4.203
Fornecedores Estrangeiros 305 – 305 1.159
Partes Relacionadas 377 4.060 377 4.060
Contas a Pagar 9.413 2.666 9.413 2.908
Obrigações Trabalhistas 1.726 1.773 1.726 1.817
Obrigações Fiscais 107.140 86.156 107.182 86.250
Provisão - passivo a descoberto           –       847           –           –
Não Circulante 117 20.247 117 20.247
Partes Relacionadas – 20.000 – 20.000
Provisão para contingencias        117       247        117        247
Patrimonio Liquido   48.038   57.092   48.038   57.092
Capital Social 5.000 5.000 5.000 5.000
Lucros Acumulados   43.038  52.092   43.038   52.092
Total do Passivo 178.810 176.867 178.852 177.736

Demonstração das mutações do patriônio líquidos Para os exercícios
findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em milhares de reais)

Capital social Lucros acumulados      Total
Saldos em 31/12/2015  5.000  121.464  126.464
Lucro líquido do exercício        –  -69.372  -69.372
Saldo em 31/12/2016  5.000  52.092  57.092
Lucros distribuídos – -5.500 -5.500
Prejuízo líquido do exercício        –    -3.554    -3.554
Saldos em 31/12/2017  5.000  43.038  48.038

Demonstração dos fluxos de caixa Para os exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades         Controladora           Consolidado
  operacionais        2017      2016       2017      2016
Prejuízo/Lucro do exercício -3.554 -69.372 -3.554 -69.372
Ajustado por:
Depreciações e Amortizações  496  353  497  362
Imposto de Renda diferido -10.179 -30.624 -10.179 -30.624
Resultado de equivalência patrimonial   6  1.501   – –
Valor residual do ativo permanente  255  1.283  332  1.283
Valor residual do intangível  –  31.354  390  31.354
Valor residual do investimento  2.193  39   –  93
Provisão para crédito de
  liquidação duvidosa  4.411 –  4.411 –
Provisão para devolução nas
  contas a receber  808 -1.384  808 -1.384
Provisão contas a receber NIC 18 -749  – -749  –
Provisão para estoques NIC 18  146   –  146   –
Provisão para devolução nos estoques -39 -502 -39 -502
Provisão para perdas nos estoques  3.430 -4.407  3.430 -4.407
Provisão para passivo a descoberto – -155  – –
Provisão ajuste ao valor de mercado  588  292  588  292
Variação nos ativos e passivos operacionais
Clientes  9.576  21.280  12.166  24.268
Adiantamentos diversos  2.191  22.187  2.229  22.233
Estoques  10.783  5.587  11.875  5.371
Impostos a recuperar  9.029 -8.918  9.142 -9.013
Despesas antecipadas  62 -115  60 -113
Partes Relacionadas -22.429  2.612 -23.657  1.885
Outros Ativos  117  620  117  620
Fornecedores  4.290 -28.562  2.954 -29.018

         Controladora           Consolidado
     2017        2016       2017        2016

Contas a pagar  6.864  1.510  6.622  1.685
Obrigações Trabalhistas -47 -245 -370 -227
Obrigações fiscais  20.984  79.796  21.211  79.550
Contingência -247  247 -247  247
Lucros a distribuir   -20.000             –   -20.000             –
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais  18.985  24.377  18.183  24.583
Fluxo de caixa das atividades
  de investimentos
Aquisição de imobilizado -453 -622 -453 -622
Intangível         -11          -32         -11        -423
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos -464 -654 -464 -1.045
Fluxo de caixa das atividades
  de investimentos
Empréstimos pagos – -40.580  – -40.580
Lucros distribuídos    -5.500             –    -5.500             –
Fluxo de caixa das atividades
  de investimentos    -5.500    -40.580    -5.500    -40.580
(Redução)/Aumento no caixa
  e equivalentes de caixa  13.021 -16.857  12.219 -17.042
Caixa e equivalentes no início
 do exercício  29.416  46.273  31.666  48.708
Caixa e equivalentes no fim
  do exercício   42.437     29.416    43.885     31.666
(Redução)/Aumento no caixa
 e equivalentes de caixa  13.021 -16.857  12.219 -17.042

Diretoria                Eduardo Belvedere - CRC 1SP129625/O-7 As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, estão à disposição dos Quotistas na sede da Companhia.
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