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CNPJ 61.980.181/0001-54
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, contidas no Balanço
Patrimonial e do Resultado do Exercício , na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2016.. Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 26 de março de 2018.
A Diretoria.
Demonstrações dos Resultados (em reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (em reais)
2017
2016
Ativo
2017
2016 Passivo
2017
2016
Receita Operacional Líquida ............... 116.306.862,91 115.157.011,97
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa .........
3.186.647,81
4.181.036,74 Fornecedores ....................................
2.873.177,12
1.269.293,74 Custo dos Produtos Vendidos ............... (79.105.888,34) (78.400.347,87)
Titulos e Valores Mobiliarios ............
37.605.228,11 55.310.283,44 Impostos e Contribuições a Pagar ....
173.720,31
160.161,59 Lucro Bruto ........................................... 37.200.974,57 36.756.664,10
Contas a Receber de Clientes .........
13.779.819,80 12.250.713,76 Salários e Encargos a Pagar .............
1.259.630,82
1.384.029,23 (Despesas) Receitas Operacionais
Estoques .........................................
14.893.784,39 14.039.452,17 Outras Contas a Pagar .....................
458.101,14
444.264,78 Despesas com Vendas .......................... (7.730.816,58) (7.665.994,01)
Impostos a Recuperar .....................
1.096.910,11
1.714.004,52 Juros s/Capital a Pagar .....................
3.485.000,00
4.080.000,00 Despesas Administrativas ..................... (16.959.936,52) (17.433.708,29)
602.646,87
719.935,13
Outros Recebiveis ...........................
365.524,44
376.141,91 Total do Passivo Circulante .............
8.249.629,39
7.337.749,34 Resultado de Equivalência Patrimonial ..
Lucro Operacional Antes dos
Despesas Antecipadas ...................
88.828,61
97.636,65 Passivo Não Circulante ....................
Total do Ativo Circulante ................
71.016.743,27 87.969.269,19 Impostos e Contribuições a Pagar ....
263.472,91
263.472,91 Efeitos Financeiros ............................. 13.112.868,34 12.376.896,93
6.701.968,01 11.196.975,56
Ativo Não Circulante
Tributos Diferidos ...............................
23.925.362,59 20.600.548,49 Receitas Financeiras .............................
Realizável a Longo Prazo
Outras Contas a Pagar .....................
70.739,71
152.154,86 Despesas Financeiras ........................... (5.073.045,06) (5.866.783,47)
131.463,72
98.565,80
Depósitos Judiciais .........................
191.751,81
239.280,22 Total do Passivo Não Circulante ......
24.259.575,21 21.016.176,26 Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Lucro Antes do Imposto de Renda
Investimentos .................................
85.171.879,58 77.102.295,69 Patrimônio Líquido
Imobilizado .....................................
2.994.806,39
3.225.488,57 Capital Social ....................................
55.000.000,00 55.000.000,00 e Contribuição Social ......................... 14.873.255,01 17.805.654,82
Intangível ........................................
32.439,59
45.349,02 Reserva de Lucros ............................
23.465.139,57 43.228.731,50 Imposto de Renda e Contribuição Social
Total do Ativo Não Circulante ........
88.390.877,37 80.612.413,50 Ajuste de Avaliação Patrimonial ........
48.433.276,47 41.999.025,59 - Corrente ............................................. (4.702.928,07) (5.807.647,02)
Total do Patrimônio Líquido .............
126.898.416,04 140.227.757,09 Imposto de Renda e Contribuição
(10.200,00)
36.606,58
Total do Ativo ..................................
159.407.620,64 168.581.682,69 Total do Passivo ...............................
159.407.620,64 168.581.682,69 Social - Diferido ....................................
Lucro Líquido do Exercício .................. 10.160.126,94 12.034.614,38
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 4.100.000,00
4.800.000,00
Reserva de
Ajuste de
Lucro Líquido do Exercício .................. 14.260.126,94 16.834.614,38
Capital
Reserva
Retenção
Lucros
Avaliação
Social
Legal
de Lucros
Acumulados
Patrimonial
Total Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
4,90
5,79
Saldo Em 1º de Janeiro de 2016 ........................ 55.000.000,00
5.808.179,79 55.589.454,50
– 44.972.187,96 161.369.822,25 Social (Número de Ações 2.908.002.886)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (em reais)
Ajuste de Exercícios Anteriores ..........................
–
–
(203.517,17)
–
–
(203.517,17)
2017
2016
Saldo Em 1º de Janeiro de 2016 ........................ 55.000.000,00
5.808.179,79 55.385.937,33
– 44.972.187,96 161.166.305,08 Das Atividades Operacionais ..............
10.160.126,94 12.034.614,38
Lucro Liquido Exercicio .......................................
–
–
– 16.834.614,38
–
16.834.614,38 Lucro Líquido do Exercício ...................
Constituição da Reserva Legal ............................
–
601.730,72
–
(601.730,72)
–
– Despesas (Receitas) que não
representam
movimento
de
caixa
Juros sobre o Capital Próprio ..............................
–
–
– (4.800.000,00)
–
(4.800.000,00)
582.939,88
823.426,71
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro
–
– 11.432.883,66 (11.432.883,66)
–
– Depreciação a Amortização ...................
(602.646,87)
(719.935,13)
Ajuste de avaliação a valor justo ........................
–
–
–
– (2.973.162,37)
(2.973.162,37) Resultado com Equivalência Patrimonial
(79.171,30)
(32.211,22)
Distribuição de Dividendos ..................................
–
– (30.000.000,00)
–
– (30.000.000,00) Ganho na venda de imobilizado ............
Saldo Em 31 de Dezembro de 2016 ................... 55.000.000,00
6.409.910,51 36.818.820,99
– 41.999.025,59 140.227.757,09 Resultado AVJ Propriedade para
Investimento .......................................
30.000,00
107.666,40
Ajuste de Exercícios Anteriores ..........................
–
–
76.281,13
–
–
76.281,13
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017 ........................ 55.000.000,00
6.409.910,51 36.895.102,12
– 41.999.025,59 140.304.038,22 Tributos Diferidos sobre AVJ Propriedade
para
Investimento
.........
(10.200,00)
(36.606,58)
Lucro Liquido Exercicio .......................................
–
–
– 14.260.126,94
–
14.260.126,94
Constituição da Reserva Legal ............................
–
508.006,35
–
(508.006,35)
–
– (Aumento) Diminuição dos Ativos
(1.529.106,04) (1.163.138,72)
Juros sobre o Capital Próprio ..............................
–
–
– (4.100.000,00)
–
(4.100.000,00) Contas a Receber ..................................
(854.332,22)
(307.905,30)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro
–
–
9.652.120,59 (9.652.120,59)
–
– Estoques ...............................................
Outras
Contas
a
Receber
......................
636.519,92
(415.429,78)
Ajuste de avaliação a valor justo ........................
–
–
–
–
6.434.250,88
6.434.250,88
Distribuição de Dividendos ..................................
–
– (30.000.000,00)
–
– (30.000.000,00) Aumento (Diminuição) dos Passivo
1.603.883,38
835.692,44
Saldo Em 31 de Dezembro de 2017 ................... 55.000.000,00
6.917.916,86 16.547.222,71
0,00 48.433.276,47 126.898.416,04 Fornecedores ........................................
Salários e Encargos Sociais .................
(124.398,41)
(54.822,85)
Demonstrações do Imobilizado (em reais)
Impostos e Contribuições Sociais .........
13.558,72
(497.781,12)
Saldo Liquido
Aquisição
Baixa
Depreciação
Saldo Liquido
Saldo Liquido
Outros Passivos ...................................
13.836,36
(31.543,12)
31/12/2016
no Ano
no Ano
no Ano
31/12/2017
31/12/2016
Caixa Proveniente das Atividades
Terreno .................................................
567.670,63
–
–
–
567.670,63
567.670,63
Operacionais .......................................
9.841.010,36 10.542.026,11
Edificios e Construções .......................
57.346,92
–
–
2.842,92
54.504,00
57.346,92
Das Atividades de Investimento
Maquinas e Equipamentos ...................
203.530,88
–
–
18.127,44
185.403,44
203.530,88
Aquisição do Ativo Imobilizado ..............
(355.873,46)
(433.677,29)
Moveis e Utensilios ..............................
441.807,65
48.059,46
–
149.187,06
340.680,05
441.807,65
Desembolso do Ativo Intangível ............
(25.931,99)
(18.070,24)
Intalações e Tanques ...........................
820.747,78
75.680,00
–
112.311,05
784.116,73
820.747,78
Recebimento por Venda Imobilizado
Veiculos ................................................
987.190,39
232.134,00
–
261.261,11
958.063,28
987.190,39
/ Investimento .....................................
119.804,16
33.500,00
Outros ..................................................
147.194,32
–
42.457,18
368,88
104.368,26
147.194,32
Recebimento de Investimento em
Totais ...................................................
3.225.488,57
355.873,46
42.457,18
544.098,46
2.994.806,39
3.225.488,57
Controladas .........................................
2.316.546,67
–
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos de Investimentos ................................
2.054.545,38
(418.247,53)
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das rendimentos auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo de 90 Das Atividades de Financiamento
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balan- dias da data do balanço correspondendo basicamente a CDBs baseados Pagamento de Dividendos ..................... (30.000.000,00) (30.000.000,00)
(595.000,00)
3.094.000,00
ço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários – CDI com Juros Sobre Capital Próprio ...................
Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, do exercí- liquidez imediata e com risco baixo de mudança de seu valor de mercado. Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
cio social findo em 31 de dezembro de 2017, foram elaboradas e estão Nota 4.Investimentos, foram realizados em empresas controladas, pro- de Financiamentos ............................. (30.595.000,00) (26.906.000,00)
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis priedades para investimentos, ações e ouro negociado em bolsa de valo- Variação Liquida do Caixa ................... (18.699.444,26) (16.782.221,42)
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis res. 4.1 Os investimentos feitos em ações e ouro negociados em Bolsa de Demonstração da Variação do Caixa
59.491.320,18 76.273.541,60
(NTC), introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações Valores, foram ajustados a valor justo de mercado com base em preço de Disponibilidade no Inicio do Exercício ...
Disponibilidade no Final do Exercício ....
40.791.875,92 59.491.320,18
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo cotação na respectiva data-base,, reconhecendo-se os valores dos ajusSuperávit (déficit) de Caixa no
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as tes nas contas do grupo Investimentos e em contra partida a conta Ajuste
Exercício ........................................... (18.699.444,26) (16.782.221,42)
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas rea- de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos feiDemonstrações dos Investimentos (Em Reais)
lizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do tos em propriedades para investimentos, foram ajustado a valor justo com
2017
2016
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão base no laudo técnico e os valores foram reconhecidos nas contas do gruParticipação em Empresas Controladas
6.246.707,75
7.960.607,55
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo po investimento e em contrapartida a conta de resultado, AVJ – Proprieda- Propriedades para Investimentos ..........
1.100.000,00
1.070.000,00
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. Os des para Investimentos. 4.3 As participações em empresas controladas, Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)
77.825.171,83 68.071.688,14
bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios e foram avaliada pelo MEP. 4.4 Os valores ajustados a valor justo de ativos Total dos Investimentos .......................
85.171.879,58 77.102.295,69
Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de financeiros, foram diferidos e serão reconhecidos o lucro tributável quando
Diretoria
Informática 5 anos, Veículos 5 anos, e Maquinas ,Instalações e Tanques, forem realizados. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL,
Jacques Mosseri – Diretor Superintendente
10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido as sobre os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido e contra
Umberto Silvio Mosseri – Diretor Financeiro
amortizações calculada pelo método linear em 5 anos os software e licen- partida em Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo – Não Circulante.
Ilana Mosseri Kaufman – Diretora Adjunta
ças de uso. 2.7 As férias foram constituídas com base nos direitos adqui- Os impostos IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram
Thiago Jacques Mosseri – Diretor Gerente
ridos pelos empregados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio das reconhecidos no resultado como IRPJ e CSLL – Diferido e como contra
Zaki Douek – Diretor de Operações
compras e estão compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto giro. partida a conta Tributos Diferidos, no ELP.
Edson Cordeiro Neves – Contador CRC1SP082912/0-2

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A.
C.N.P.J. 60.401.205/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 27 de março de 2018.
A Diretoria
Demonstração do Resultado do Exercício Exercícios
Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R$)
Findos
em
31
de
Dezembro
de
2017
e
2016
(EM
R$)
Controladora
Consolidado Passivo e
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Patrimônio liquido 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Circulante
28.964.763 31.731.941 220.627.811 214.245.189
Caixa e equivalentes
Fornecedores
–
61.683
9.938.200
6.883.645 Receitas
de caixa
79.176.049 73.948.847 135.526.153 107.236.602 Obrigações sociais
4.208
10.365
1.793.528
1.695.122 Custo dos produtos
vendidos
–
– (127.137.471)(123.800.244)
Contas a receber
–
– 126.202.905 116.387.816 Imposto de renda e
28.964.763 31.731.941 93.490.340 90.444.945
Estoques
–
– 74.677.195 82.546.609 contribuição social
276.110
499.671
490.647
1.296.692 Lucro bruto
Impostos a recuperar
–
–
976.366
74.015 Demais obrigações fiscais 24.697
27.183
2.421.633
2.875.940 Receitas (despesas)
Outros créditos
–
–
100.889
170.919 Férias a pagar
–
–
2.382.311
2.193.325 operacionais
–
– (61.934.893) (51.651.483)
Depositos recursais
–
–
2.587
1.442 Outras obrigações
–
–
2.832.186
1.830.073 Despesas comerciais
Despesas antecipadas
–
–
197.791
29.243 Total do circulante
305.015
598.902 19.858.505 16.774.796 Despesas
administrativas
(1.954.969)
(1.971.636)
(13.992.379) (22.174.166)
Total do circulante
79.176.049 73.948.847 337.683.886 306.446.647 Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos –
107.794
–
107.794 Resultado financeiro 7.553.096 9.275.901 34.726.056 34.355.351
Outras
receitas
e
Depósitos recursais
–
–
1.006.579
647.652 Provisões fiscais
–
–
1.876.228
2.555.142
despesas operacionais 93.214
(186.459) 1.776.331 (1.959.646)
Impostos diferidos
–
–
3.316.973
3.926.969 Total do não circulante
–
107.794
1.876.228
2.662.936
Despesas tributárias
(48.691)
(100.661) (5.897.262) (5.776.466)
Investimentos
227.930.795 207.569.670
706.304
494.001 Patrimônio Líquido
5.642.649 7.017.145 (45.322.146) (47.206.410)
Imobilizado
23.659.303 20.503.748 37.502.750 34.503.023 Capital social
150.000.000 133.500.000 150.000.000 133.500.000
Intangível
2.160
2.160
872.163
1.065.887 Reserva de lucros 180.463.292 167.817.729 180.463.292 167.817.729 Resultado antes do
imposto de renda e
Total do não
Total do Patrimônio Líquido
circulante
251.592.258 228.075.578 43.404.770 40.637.532 controladora
330.463.292 301.317.729 330.463.292 301.317.729 contribuição social 34.607.412 38.749.086 48.168.194 43.238.535
Imposto
de Renda e
Participação de minoritários –
– 28.890.631 26.328.718
Contribuição Social (3.332.529) (4.180.535) (10.665.507) (6.988.501)
Total do Passivo e
Impostos
diferidos
–
– (3.316.973) (3.926.968)
Total do Ativo
330.768.307 302.024.425 381.088.655 347.084.179 Patrimônio Líquido 330.768.307 302.024.425 381.088.655 347.084.179
Lucro antes da participação
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R$)
de
minoritários
31.274.883
34.568.551
34.185.714 32.323.066
Capital
Reserva
Reserva
Participação
Participação de minoritários
–
– (2.300.834) (1.681.483)
Social
Legal
de Lucros
Total de minoritários
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
77.000.000
5.747.603
196.022.762
278.770.365
24.652.154
303.422.519 Lucro do exercício 31.274.883 34.568.551 31.884.879 30.641.583
Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios
Aumento de capital com reserva de lucros
56.500.000 (5.747.603)
(50.752.397)
–
–
–
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (EmR$)
Lucros do exercício
–
–
24.321.799
24.321.799
1.681.483
26.003.282
Controladora
Consolidado
Constituição de reserva legal
–
1.728.427
(1.728.427)
–
–
–
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Pagamento de dividendos
–
–
(1.774.435)
(1.774.435)
(225.565)
(2.000.000)
Lucro
líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
133.500.000
1.728.427
166.089.302
301.317.729
26.108.072
327.425.801
do exercicio
31.274.883 34.568.552 31.274.883 34.568.552
Aumento de capital com reserva de lucros
16.500.000 (1.728.427)
(14.771.573)
–
–
–
Outros componentes
Lucros do exercício
–
–
31.274.884
31.274.884
2.300.834
33.575.718
do resultado abrangente
–
–
–
–
Constituição de reserva legal
1.563.744
(1.563.744)
–
–
–
Pagamento de dividendos
–
–
(2.129.321)
(2.129.321)
(270.679)
(2.400.000) Total do resultado abrangente
do
exercício
31.274.883
34.568.552
31.274.883
34.568.552
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
150.000.000
1.563.744
178.899.548
330.463.292
28.138.227
358.601.519
Atribuível a:
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.
Acionistas da companhia
24.578.931 28.916.594
Nota 1 - Contexto Operacional: A Orient Relógios do Brasil S/A. tem por tivamente promulgadas até o final do período de relatório. Para a controlada Participação dos minoritários
6.695.953
5.651.958
objeto social Holding de instituição não-financeira e aluguel, compra e venda que está no lucro real a despesa de imposto sobre a renda representa a
31.274.883 34.568.552
de imóveis próprios, com sede na Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 7º soma do imposto a pagar e do imposto diferido. O imposto a pagar baseia-se
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios
andar - conjunto 71 - sala 1 - Brooklin Paulista, CEP: 04578-000, São Paulo, no lucro tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido sobre difeFindos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R$)
capital. A controlada Orient Relógios da Amazônia Ltda. tem por objeto renças entre os valores contábeis de ativos e passivos nas Demonstrações
Controladora
Consolidado
social a fabricação, montagem e comércio de relógios e de seus componen- contábeis e suas respectivas bases de cálculo (conhecidas como diferen31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
tes internos e externos, consertos e restauração de relógios e assistência ças temporárias). Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas Atividades Operacionais
técnica. Esta está estabelecida na Avenida Solimões 1100, Distrito Indus- as diferenças temporárias que se espera que aumentem o lucro tributável no Lucro do exercício
31.274.884 34.568.552 51.672.349 34.568.552
trial, Manaus Estado do Amazonas. Nota 2 - Principais Práticas Contá- futuro. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças Resultado de equivalência
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre- temporárias que se espera que reduzam o lucro tributável no futuro e para patrimonial
22.490.447 (15.333.273) (22.490.446) (5.701.664)
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Estas quaisquer prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utiliza- Provisões
–
– (3.554.542) 5.077.206
práticas estão em conformidade com as Normas e Procedimentos emitidos dos. Impostos diferidos ativos são mensurados pelo maior valor que, com Incorporação de
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que estão em conformida- base no lucro tributável corrente ou futuro estimado, seja mais provável do incentivos fiscais
–
–
4.909.540
2.076.878
de com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International que improvável que seja recuperado. e) Demais Passivos Circulantes e Depreciações e
Accounting Standards Board - IASB, sendo o resultado apurado pelo regime Não Circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou calculá- amortizações
956.501
871.785
1.813.073
1.765.943
de Competência. Na preparação das demonstrações contábeis foram consi- veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
9.740.938 20.107.064 32.349.976 37.786.915
deradas estimativas contábeis para registro de certos ativos, passivos e variações monetárias incorridos, sendo seu registro separadamente quan- Variações dos ativos e
outras transações, bem como o exercício de julgamento por parte da admi- do incorrer. f) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reco- passivos operacionais
nistração da empresa na aplicação das políticas contábeis da empresa. As nhecidas pelo regime contábil de competência. A receita é mensurada pelo Estoques
–
– (9.465.902) 3.219.237
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexida- valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer Contas a receber
–
–
5.839.557
3.224.757
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações con- Impostos a recuperar
– 1.291.005
(902.350) 4.043.108
para as demonstrações contábeis, estão divulgadas em notas nos seus re- cedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita é reconhecida Outros créditos
–
4.653
2.797.030 (1.671.923)
feridos grupos. Portanto, estas demonstrações contábeis incluem estimati- pela efetiva prestação dos serviços, independente do faturamento. g) De- Fornecedores
61.683
61.683 (1.100.353) (3.409.624)
vas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões monstrações contábeis consolidadas: As seguintes políticas contábeis Obrigações sociais
6.157
7.652
98.406
170.450
necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para são aplicadas na elaboração das Demonstrações contábeis consolidadas. Obrigações fiscais
226.047
(106.791) 4.991.725
–
imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais a Empresa Outras contas a pagar
–
–
1.917.078
1.478.886
variações em relação a estas estimativas. O exercício social da empresa tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geral- Caixa líquido consumido
compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. As mente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direi- pelas operações
9.447.051 21.365.265 36.525.166 44.841.807
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, tos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a Atividades de Investimento
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se Dividendos recebidos
2.129.321 1.774.345
2.129.321
1.774.345
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo avalia se Empresa controla outra entidade. As controladas são totalmente Vendas de imobilizado
697.847
15.513
706.906
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. Adição do imobilizado
em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações finan- A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina. e intangível
(4.112.055) (2.144.910) (5.743.334) (3.591.909)
ceiras estão demonstradas ao custo, acrescidas das remunerações contra- Transações entre Empresas, saldos entre empresas do Grupo são elimina- Caixa líquido gerado (consumido)
tadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações con- dos. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessá- pelos investimentos (1.982.734)
327.282 (3.598.500) (1.110.658)
tábeis, não excedendo o valor de realização. Os ativos financeiros rio para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Empresa. Atividades de financiamento
mensurados ao valor justo em contrapartida ao resultado financeiro foram h) Demonstrações contábeis individuais: Nas Demonstrações contábeis Empréstimos
(107.794) (241.323)
(107.794)
(241.323)
classificados como mantidos para negociação. b) Investimentos: O investi- individuais as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência Participação de minoritários
–
–
–
481.075
mento decorrente de participação societária em controlada está avaliado patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas Demonstrações contá- Pagamento de
pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão beis individuais quanto nas Demonstrações contábeis consolidadas para
dividendos
(2.129.321) (1.774.434) (4.529.321) (2.255.510)
registrados ao custo de aquisição, avaliados pelo valor justo. c) Imobiliza- chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Caixa líquido gerado pelos
do: Os bens do ativo tangível e intangível são registrados pelo método de controladora.
financiamentos
(2.237.115) (2.015.757) (4.637.115) (2.015.758)
2017
2016 Aumento de caixa e
custo deduzidos de depreciação/ amortização e perda por redução ao valor Nota 3 – Investimentos
227.231.987
207.081.901 equivalentes de caixa 5.227.202 19.676.791 28.289.550 41.715.391
recuperável. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método Empresa Controlada
698.808
487.769 Caixa e equivalentes
linear e contabilizadas em função da vida útil dos bens, no custo de produ- Ações de Outras Companhias
227.930.795
207.569.670 no inicio do exercício 73.948.847 54.272.056 107.236.603 65.521.212
ção e na despesa administrativa. d) Imposto de Renda e Contribuição So- Total de Investimentos
cial: Para a controladora 31 de dezembro de 2017 foi calculado pelo critério Nota 4 – Capital Social – O capital social subscrito e integralizado é repre- Caixa e equivalentes
fiscal do lucro presumido, sendo as bases de cálculo do imposto de renda sentado por 76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e constituído no final do exercício 79.176.049 73.948.847 135.526.153 107.236.603
e contribuição social determinada mediante aplicação do percentual, sobre por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residentes no exterior. Aumento de caixa e
a receita bruta trimestral. Sobre esta base de cálculo e receita operacional Nota 5 – Reserva de lucro: A finalidade da reserva é: a) Reserva legal: A equivalentes de caixa 5.227.202 19.676.791 28.289.550 41.715.391
incide a alíquota de 15% de imposto de renda, acrescida de 10% de adici- reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido conforme previsto
Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente
onal de imposto de renda sobre a base de cálculo superior a R$ 60.000 e na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. b) Reserva de incenVanderlei Rocha Santos - Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2
alíquota de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto tivo fiscal: A legislação do imposto de renda possibilita que empresas situdiferido é calculado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas ao adas na Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestrutura, re- correspondente ao incentivo SUDAM apurado na vigência da Lei foi
lucro tributável (prejuízo fiscal) dos períodos nos quais se espera que o duzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimento em pro- contabilizado como reserva de incentivos fiscais e posteriormente será utiimposto diferido ativo seja realizado ou que o imposto diferido passivo seja jeto de ampliação da sua capacidade instalada, conforme determina o Decre- lizada para aumento de capital social conforme previsão legal. As demais
liquidado, com base nas alíquotas que tenham sido promulgadas ou substan- to nº 4.212/2002. Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, o valor notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ: 61.340.071/0001-28
2017/R$
2016/R$
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., Despesas Operacionais
Despesas
Administrativas
217.098,33
36.333,73
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro
Impostos
e
Taxas
2.809,42
2.596,62
de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.
Despesas Financeiras
575,78
638,64
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
Prejuizo Operacional
(220.483,53) (39.568,99)
Passivo
2017/R$
2016/R$
Ativo
2017/R$
2016/R$
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais (220.483,53) (39.568,99)
Circulante
18.509,00
18.509,00
Circulante
127.624,20 127.649,73
Prejuizo Líquido do Exercício
(220.483,53) (39.568,99)
Obrigações Trabalhistas e Sociais
18.509,00
18.509,00
Bancos com Movimento
44,06
69,59
Demonstração de Lucros Ou Prejuízos Acumulados
2017/R$
2016/R$
Patrimônio Líquido
2.515.837,69 2.736.321,22
Imóveis a Venda
127.580,14 127.580,14
1- Saldo no Início do Exercício
Capital Social
3.583.582,00 3.583.582,00
Não Circulante
2.406.722,49 2.627.180,49
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício
(220.483,53) (39.568,99)
(-) Prejuízos Acumulados
(1.067.744,31) (847.260,78) 3- Prejuizos Acumulados
Realizável a Longo Prazo
220.483,53
39.568,99
4- Saldo no Fim do Exercício
Total do Passivo
2.534.346,69 2.754.830,22
Créditos com Pessoas Ligadas
1.854.160,84 2.074.618,84
Notas Explicativas
Investimentos
1 - As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de totalmente integralizado e representado por 2.596.265.383
Investimentos p/ Iniciativa Própria
197.319,87 197.319,87
acordo com a lei 6404/76, estando o plano de contas ade- ações ordinárias sem valor nominal. 4 - O imposto de RenInvestimentos de Incentivos Fiscais
3.241,78
3.241,78
quado a Lei 116381/2007 e Lei 11941/2009. 2 - As recei- da e a Contribuição Social são apurados com base no lucro
Imobilizado
tas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime presumido. 5 - A entidade está com as atividades industriais
Máquinas e Equipamentos
352.000,00 352.000,00
de competência. 3 - O capital Social é de R$ 3.583.592,00 paralizadas, desde abril de 1983.
Total do Ativo
2.534.346,69 2.754.830,22

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 002607395.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDNA
MARIA DA SILVA, Brasileiro, RG 335903204, CPF 263.394.318-79, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a
quantia de R$27.757,84, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades
2017/R$
2016/R$
operacionais
Lucro Líquido do exercício
(220.483,53) (39.568,99)
Lucro Líquido Ajustado
(220.483,53) (39.568,99)
Fluxo de Caixa das atividades
operacionais
(220.483,53) (39.568,99)
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos
e Adiantamentos
220.458,00
39.515,00
Fluxo de caixa nas atividades
de Investimentos
220.458,00
39.515,00
Fluxo de caixa do exercício
(25,53)
(53,99)
Saldo no Início do exercício
69,59
123,58
Saldo no ﬁnal do exercício
44,06
69,59
Fluxo de caixa do exercício
(25,53)
(53,99)
A Diretoria

Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100843033.2014.8.26.0001/01 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I -Santana, Estado de
São Paulo, Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
FERNANDO DOROTEU DE ALMEIDA, CPF.402.121.128-48, que AMC Serviços Educacionais LTDA,
ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$23.008,17 (atualizado até 30/06/2017). Estando o
executado 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%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art.
523 do CPC, ficando também ADVERTIDO para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento,
ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do CPC). Será o presente afixado
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 18 de dezembro de 2017.

As regras do compliance
dentro de
uma organização
José Martinho Reis (*)
Após as investigações
da operação Lava-Jato
realizadas pela Polícia
Federal desde 2013,
a Lei Anticorrupção
entrou em vigor não
só para instituições
públicas, mas também
para as empresas
privadas

A

queles que se negam a
aderir à transparência,
estão fadados a arcar
com multas e vão contra a
atual tendência do país, que
preza pela lisura e reforça
a fundação de mecanismos
para evitar atos ilegais, como
fraudes ou corrupção. Entre
os principais motivos que
geram atitudes desonestas
estão pressão exagerada,
metas irreais, falta de acompanhamento nas técnicas
usadas pelos funcionários,
cobrança de resultados descabida, além de crescimento
rápido e sem precedentes.
A pior parte dessa história é que, dependendo da
dimensão da empresa, os
responsáveis nem sempre
têm conhecimento do que
acontece dentro do próprio
escritório e são punidos
pelos erros de terceiros. E
é por isso que metodologias
são criadas para controlar e
combater as más práticas.
O compliance é um bom

exemplo de uso preventivo
e educacional. Se traduzido
ao pé da letra, o termo de
origem inglesa quer dizer
“agir de acordo com” determinada regra.
Ter um bom profissional
ou uma equipe que investiga
a conformidade de todos
os processos por meio de
auditorias, pode evitar algumas ações que levantam
suspeitas. Outra possibilidade é criar um código de
ética e conduta para os colaboradores, com as práticas
valorizadas internamente.
Nesse documento é interessante conter os valores e a
cultura de cada ambiente de
trabalho para melhor entendimento de cada um.
No entanto, de nada adianta montar cartilhas e não
incentivar os contratados a
utilizá-las. Uma boa maneira de colocá-las em prática
é aplicar cursos e treinamentos, medidas que vêm
se mostrando cada vez
mais eficazes. Entretanto,
é importante entender que
a mudança deve começar
pelos líderes.
Afinal, se a diretoria não
der bons exemplos aos seus
colaboradores, é impossível
exigir uma conduta profissional dentro dos limites éticos.
(*) - É fundador e presidente da
Reis Oﬃce, empresa líder em
outsourcing de impressão e soluções
para digitalização, transmissão e
armazenamento de documentos.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954
Extrato da Ata de AGE realizada em 30/01/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 30/01/2018. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem do
dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) A aquisição de 100% das Ações da empresa
Light Esco - Prestação de Serviços S.A., com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.688.855/0001-20, que tem como única
acionista Light S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marechal Floriano, Nº 168, parte,
2º andar, Corredor A, Centro, CEP: 20080-002, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75. A aprovação da aquisição de 100% das Ações
da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Estatuto Social da Companhia, que
estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a aquisição de participação
societária em outra empresas. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri; Acionistas Presentes: Mitsui
& CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus
Diretores Sr. Hiroki Toko, Diretor Presidente e Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. O presente
foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 141.129/18-9 em 21/03/18. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

Cobansa Companhia Hipotecária
CNPJ/MF Nº 53.263.331/0001-80 - NIRE 35300106211
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 25.07.2017
Data, Hora e Local: 25.07.2017, às 10hs, na Sede Social, na Avenida Duquesa de Goiás, 716 - 1º andar - Conjunto B São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Roberto Sérgio Abdalla. Secretário: José Pereira
Gonçalves. Deliberações Aprovadas: 1. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Diretor, sem designação especial, apresentado em 20.06.2017 pelo Marco Antônio Moura, sendo consignado um voto de agradecimento pelos
serviços prestados. 1.1. As áreas, que estavam sob a responsabilidade de Marco Antônio Moura, perante o Banco Central do Brasil, passam a ser atribuídas provisoriamente ao Diretor Presidente, Roberto Sérgio Abdalla, até a eleição
de um novo diretor. 2. Eleição como Diretor, sem designação especíﬁca de José Abdalla Neto, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, residente em São Paulo-SP, RG 9.744.741-SSP-SP e CPF 064.914.658-10, com a remuneração deﬁnida
na AGO realizada em 25.04.2016, devidamente arquivada na JUCESP em 17.11.2016, nº 489.840/16-4. 2.1. O mandato
do direror ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. 2.2. O diretor eleito, declara não
estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
25.07.2017. Acionistas: GCCH Holding Financeira Ltda., representada por seu diretor Roberto Sérgio Abdalla; e
Roberto Sérgio Abdalla. JUCESP 446.452/17-8 em 29.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954
Extrato da Ata de ARCA realizada em 30/01/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 30/01/2018. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem
do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) A aprovação da concessão por parte da
Companhia de Garantias Corporativas a serem fornecidas em favor do BNDES nas operações de
ﬁnanciamento referentes aos projetos Rio de Janeiro de Refrescos Ltda. e Centro Comercial do Shopping Center Iguatemi Caxias que serão assumidos pela Companhia em decorrência da aquisição da
empresa Light Esco. (2) A aprovação da concessão por parte da Companhia de uma Fiança Bancária
ou de um Seguro Fiança em favor da Light S.A. caso o BNDES não aprove a transferência do controle
acionário da Light Esco dentro de 45 dias contados da assinatura do contrato de aquisição da Light
Esco. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ryo
Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri; Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu Shiroyama; Taira
Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. O presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 141.299/18-6 em 21/03/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas no dia 27 de abril de 2018, às
10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, CEP: 05690-000, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017; (2) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos;
(3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos; (b) deliberar sobre a caracterização
dos candidatos indicados como conselheiros independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) aprovar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) alterar
o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; e (2) aprovar a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual de Participação dos Acionistas contendo a Proposta da Administração e orientações
detalhadas para participação nas AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas AGOE, encontram-se à
disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.
com.br), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá
ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida constam do Manual de Participação dos Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos
Acionistas, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação nas AGOE: Acionista Presente: Solicita-se que os
Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia 24/4/2018. O Acionista deverá comparecer
às Assembleias munido de documento que comprove a sua identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser
outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante legal
do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados no Manual de Participação dos Acionistas,
além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema
de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de
participação no capital votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia
Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A. São Paulo, 27 de março de 2018. Matthieu Dominique Marie Malige Presidente do Conselho de Administração.
30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007373-08.2013.
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniela Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a GUILHERME CAMPANELLI ROSSI
(CPF 304.911.288-35) que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação de
Execução para o recebimento de R$8.417,23 (Abril/2013), oriundos do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016726-38.2014.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA JESUS
CALHAU, CPF. 010.720.865-22, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 17.135,82 (Fev/2014), oriundos do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em
lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito
atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagame nto, sob
pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 14 de fevereiro de 2018.

PLASTBOLHA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - Torna publico que solicitou
junto a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia,
Instalação e de Operação, para a atividade de fabricação de embalagens de material
plástico, sito Rua Santa Izildinha, 236- Parque Novo Horizonte, Itaquaquecetuba/ SP

METALCEM COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a Licença Unificada, através do Processo Administrativo nº 63484/2015,
válido até 14/03/2.023.
ECALK PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da SEMA a
Licença de Operação, através do Processo Administrativo nº 36662/2017, válida até 19/
03/2.023.
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