
INICÍO A COLUNA comentando a decisão da direção da 
Globo em obrigar o autor reescrever 12 capítulos inteiros de 
‘Deus Salve o Rei’,  novela das 19h30 da emissora. A direção 
quer aproveitar a boa audiência do folhetim para aplicar novas 
mudanças.

NA ÚLTIMA  SEMANA, SÍLVIO DE ABREU, chefe do 
Departamento de Dramaturgia do canal carioca, devolveu ao 
autor Daniel Adjafre um bloco de capítulos da história medieval 
e simplesmente exigiu que o autor mudasse os textos.

PARA A DIREÇÃO DA GLOBO algumas diretrizes devem ser 
palavra de ordem na roteirização da novela de agora em diante. 
A ideia é cortar de vez tramas paralela que não possuem apelo 
junto ao público e delimitar melhor ações cômicas e sequências 
dramáticas envolvendo os personagens principais.

EM UMA AÇÃO INÉDITA, A RECORD comprou horários 
nos intervalos da Globo para anunciar o lançamento do fi lme 
‘Nada a Perder’, cinebiografi a de Edir Macedo, que já é recordista 
de bilheteria em todo o Brasil. O lançamento do fi lme superou 
as expectativas.

A APRESENTADORA XUXA QUEBROU O PÉ nos estú-
dios da Record e não vai mais dançar durante a apresentação 
de seu programa ‘Dancing Brasil’. O acidente aconteceu du-
rante o ensaio do programa. Com isso ela deverá apresentar o 
programa sentada.

COM SEU RETORNO Á TV NA SÉRIE ‘ONDE NASCEM 

OS FORTES’, na  TV Globo, a atriz Patrícia Pillar faz questão 
de participar ativamente de movimento sociais, principalmente 
quando se trata de minorias. A atriz, já recebeu vários convites 
para entrar na política mas não aceitou.

  
APÓS QUATRO ANOS LONGE DA TV, o autor Marcílio 

Moraes acertou com a Record e já começou a escrever o seriado 
‘Pigmalião do Brejo’. O autor também foi autorizado pela emissora 
a escrever a sinopse da próxima novela das 20 horas, que não 
será bíblica e contará uma história do dia a dia dos brasileiros.

O NOVO PROGRAMA DO DATENA na Band terá um re-
pórter invisível, copiando essa mesa função criada pela Globo 
no Fantástico. A falta de criatividade da produção é pública e 
notória, confi rmando o que dizia o velho guerreiro Chacrinha 
‘Na TV nada se cria, tudo se copia’.  

FRASE FINAL: Uma parte dos homens procede sem pensar 
e a outra pensa sem proceder.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
A T I V O      2.017      2.016
ATIVO CIRCULANTE          26         146
Disponibilidades          12           87

Caixa e bancos  12 87
Outros Créditos          14          59

Diversos  14 59
ATIVO NÃO CIRCULANTE      4.060      3.972
Investimentos      4.060      3.972

Participação Coligadas/Controladas: No País      4.060      3.972
TOTAL DO ATIVO  4.086    4.118
P A S S I V O      2.017      2.016
PASSIVO CIRCULANTE            4          54
Outras Obrigações            4          54
Impostos e contribuições sobre salários  1 1
Demais impostos e contribuições a recolher - 49
Provisões para pagamentos a efetuar  3 3
Diversos - 1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      4.082      4.064
Capital:      1.200         800
  De Domiciliados no país  1.200  800
Reservas de Lucros      2.882      3.264

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.086 4.118

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)  31/12/17  31/12/16
Despesas/Receitas Operacionais 318 452

Despesas Gerais e Administrativas  (70)    (264)
Despesas com pessoal (7) (7)
Outras despesas administrativas (37) (69)
Despesas tributárias (26) (17)
Despesas com remuneração de capital - (171)

Outras Receitas Operacionais - 3
Resultado de Equivalência Patrimonial 388 713

Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos         318         452
Resultado Financeiro             -         253

Receitas Financeiras             -         253
  Rendas de títulos e valores mobiliários - 253

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro         318         705
Resultado Líquido das Operações Continuadas 318 705
Lucro/(Prejuízo) do Período 318 705
Nº  de Ações 708.252 590.547
Lucro (prejuízo) por Ação: 0,450 1,194
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Resultado do Período         318         705
Resultado Abrangente 318 705

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  31/12/17  31/12/16
Atividades Operacionais          (70)         163

Lucro líquido (prejuízo) do período 318 876
Resultado equivalência patrimonial (388) (713)

Variação de Ativos e Obrigações            (5)           72
(Aumento) diminuição de outros créditos 45 105
Aumento (diminuição) de outras obrigações (50) (33)

Caixa líquido (aplicado)
consumido nas atividades operacionais          (75)         235

Atividades de Investimento         300          20
Dividendos/lucros recebidos coligadas controladas 300 20

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de investimento         300           20

Atividades de Financiamento        (300)        (171)
Pagamento de dividendos (300) -
Pagamento de juros de capital - (171)

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de financiamento        (300)        (171)

Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (75) 84
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 87 3

No fim do exercício 12 87
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa (75) 84

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Outras Lucros/

Capital Reserva Reservas Prejuízos
E  V  E  N  T  O  S Realizado Legal  de Lucros Acumulado      Total
Saldos em 31/12/15 800  160   2.399 -  3.359
Mutações do Período            -           -          705              -       705
Lucro líquido exercício - - - 876    876
Destinações:            -           -          705         (876)      (171)
Juros de capital próprio (171) (171)
Reserva de lucros - - 705 (705) -
Saldos em 31/12/16   800  160  3.104  -  4.064
Mutações do período        400      (144)        (238)              -        18
Reversão de reservas - - (300) 300 -
Distribuição de
  lucros/dividendos - - - (300) (300)
Aumento de capital  400  (160)  (240) - -
Lucro líquido exercício 318 318
Destinações:            -         16          302         (318)           -
Reserva legal  16 (16) -
Reserva de lucros - - 302 (302) -
Saldos em 31/12/17   1.200   16 2.866 - 4.082

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional. Em 03/04/2006 através
da Ata da Assembléia Geral foi constituída a empresa Novo Mundo Holding
Financeira S/A, e tem por objeto a participação no capital de instituições
financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo BCB. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. Foram preparadas de acordo com
as disposições contidas na Lei das S/A. 3. Principais Práticas Contábeis.
3.1. Apuração do resultado. As receitas e despesas foram apropriadas pelo
regime de competência. 3.2. Ativos e passivos circulantes e a longo prazo.
Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos, encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidos das cor-
respondentes rendas, despesas a apropriar e, quando aplicável, provisões
para perdas. 3.3. Investimentos. A participação societária permanente em
controlada está registrada pelo método da equivalência patrimonial. 3.4. Pro-
visão para IR e CS. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição
social sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável,
ajustado nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos. O investi-
mento em empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:
Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A     2.017     2.016
Capital social 1.700 1.700
Patrimônio líquido 4.060 3.972
Quantidade de ações 441.000 441.000
Participação (%) 100% 100%
Saldo do início do período 3.972 3.279
Rendas (despesas) de participação em controladas  388 713
Dividendos recebidos (300)       (20)
Total do investimento 4.060 3.972
5. Patrimônio Líquido. a) Capital Social: O capital social subscrito é de R$

1.200 (R$ 800 em 2016), está dividido em 708.252   ações ordinárias nomi-
nativas (590.547 ações em 2016), sem valor nominal. Em 27/04/2015 foi
aprovado aumento do capital social de R$ 800 para R$ 1.200 mediante a
emissão de 117.705 ações ordinárias nominativas, sendo reconhecido
contabilmente em 01/10/2017. O aumento de capital social foi realizado me-
diante incorporação de reserva legal no montante de R$ 160 e da reserva
especial de lucros no montante de R$ 240, totalizando um aumento de R$
400. b) Distribuição de lucros: Do resultado apurado em cada exercício so-
cial, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o impos-
to de renda, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não
excederá o montante de 20% do capital social, e 25% serão distribuídos
como dividendo obrigatório aos acionistas. O saldo, se houver, terá a apli-
cação que lhe destinar a Assembléia Geral. No exercício de 31/12/2017
houve distribuição de lucros no valor de R$ 300. c) Reservas de Lucros: No
exercício encerrado em 31/12/2017, houve as seguintes movimentações: i)
Foi destinado o saldo de lucros acumulados para reserva legal no montante
de R$16 e reservas especiais de lucros no montante de R$ 302; ii) Houve a
reversão de reservas especiais de lucros no montante de R$ 300 para pa-
gamento de dividendos aos acionistas; iii) Houve a reversão de reservas
legais no montante de R$ 160 e das reservas especiais de lucros no mon-
tante de R$ 240 para aumento do capital social. No exercício de 31/12/2016,
houve as seguintes movimentações: i) Foi destinado o saldo de lucros acu-
mulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 705; 6. Juros
de Capital Próprio. No exercício de 31/12/2017 não foi pago juros s/ capital
próprio (R$ 171 em 2016), conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7.
Contingências. Impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e
aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.

A  DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

Associação de Apoio a Criança 
e ao Adolescente Bom Pastor

CNPJ: 05.972.800/0001-98
COMUNICADO

Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente Bom 
Pastor, inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98 informa 
que as Demonstrações Contábeis dos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 
de 2016 estão publicadas no endereço eletrônico http://
associacaobompastor.com.br cumprimento à exigência 
contida no parágrafo único do artigo 41 da Lei 12.101, de 
27/11/2009. Maria José Coelho Lira - Presidente

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0210158-06.2009.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVALDO 
SILVA, CPF 147.029.048-09, que nos autos da ação em epigrafe foi proferida sentença, a qual julgou 
improcedentes os embargos monitórios, ficando constituído o título judicial, na forma do artigo 1.102c, § 
3º, do Código de Processo Civil, para prosseguimento do feito nos moldes previstos no Livro I, Título VIII, 
Capítulo X do mesmo diploma legal, ficando sem efeito a suspensão da ordem de pagamento, retomando 
ela sua eficácia, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, dentro do prazo de 
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor 
reclamado, cuja importância em março de 2017 correspondia a R$ 41.328,82 (quarenta e um mil, 
trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de penhora, advertido de que, em caso 
de não pagamento, o valor reclamado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), tudo com fundamento no artigo 523 do Código de Processo Civil. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0241681-50.2006.8.26.0100 - 1374/06.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTONIO DA MATTA, Antônio Comotti e sua Esposa, 
Maria Ines Franschini da Matta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Vicente Señer Junquero, Mitsuko Iida Señer 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Graeber, 214, Vl. Ema, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas
e Energia Eletrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

A Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Eletrica -
AEDAEESP, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Boa Vista 170, Centro,
representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo presente edital, todos
os associados para  Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 15 de maio
de 2018, na Rua Boa Vista  nº 170, bloco 5,  Centro,  às 10h00, em primeira
convocação com  o quórum legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com o
quórum existente, com a seguinte ordem do dia: 1 - Eleição do mandado desta
AEDAEESP, por mais um Triênio, 2018/2021. 2 - Outros assuntos pertinentes.

São Paulo, 05 de abril de 2018.
Denis Emanuel de Araujo - Presidente

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA - Torna público que requereu à
SEMA a Licença de Operação Ambiental para fabricação de artefatos de material plástico
para uso pessoal e doméstico à Avenida Martins Júnior, 1685/1725, Jardim Bela Vista,
Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 20839/2018.

AURI PRINT INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LTDA - EPP - Torna público que requereu à SEMA
a Licença de Operação Ambiental para fabricação de produtos de papel, cartolina,
papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório à Rua Candel, 111,
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 20844/2018.

LIGHTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Prévia e de Instalação nº 30/2018 para fabricação de luminárias e outros equipa-
mentos de iluminação à Rua Centenário do Sul 207/225, Cidade Parque São Luiz,
Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 22318/2016 com validade de 2 anos.

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  4.843,25 4.685,41
Bancos com Movimento  4.843,25 4.685,41
Não Circulante  3.252.464,85 3.262.642,81
Realizável a Longo Prazo
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.177.247,88 2.177.247,88
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.147,20 3.470,63
Imobilizado
Valores de Custo e 

Correção Monetária  304.895,98 304.895,98
(-) Depreciações Acumuladas  (269.502,07) (259.647,54)
Total do Ativo  3.257.308,10 3.267.328,22

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  47.583,24 46.083,23

Obrigações Tributárias  47.583,24 46.083,23

Não Circulante  15.680.785,47 15.514.809,27

Créditos de Pessoas Ligadas  3.676.911,51 2.287.329,28

Tributos Parcelados  12.003.873,96 13.227.479,99

Passivo a Descoberto  (12.471.060,61) (12.293.564,28)

Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00

(-) Prejuízos Acumulados  (23.555.418,61) (23.377.922,28)

Total do Passivo  3.257.308,10 3.267.328,22

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
Receita Operacional Bruta  2017/R$ 2016/R$
Arrendamentos  165.417,73 109.889,18
(-) Impostos sobre Arrendamentos  6.037,86 4.010,97
Receita Operacional Líquida  159.379,87 105.878,21
Lucro Bruto  159.379,87 105.878,21
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  147.082,29 380.587,04
Impostos e Taxas  66.129,32 83.499,63
Depreciações  9.854,53 12.252,11
Despesas Financeiras  101.083,10 80.449,59
Outras Receitas / Despesas  (22,88) 5.482,15
Prejuízo Operacional  (164.792,25) (445.428,01)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (164.792,25) (445.428,01)
Contribuição Social e Imposto 
 de Renda  12.704,08 9.755,21
Prejuízo Líquido do Exercício  (177.496,33) (455.183,22)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (177.496,33) (455.183,22)
3- Prejuizos Acumulados  177.496,33 455.183,22
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

NOTAS EXPLICATIVAS
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de 

acôrdo com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas 

adequado a Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas 

e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 

competência. 3- As depreciações e amortizações foram cal-

culadas pelo método linear as taxas permitidas pela legis-

lação tributária. 4- O Capital Social é de R$ 11.084.358,00 

totalmente integralizado e representado por 10.556.513.232 

ações ordinárias sem valor nominal. 5- O Imposto de Renda 

e a Contribuição Social são apurados com base no lucro

presumido 6- A suspensão das atividades industriais da em-

presa ocorreu em Dezembro de 2007, situação que perdura 

até esta data.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ 61.354.932/0001-27

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017/ Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 05 de Março de 2018.

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

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31.12.17 e 16
(valores expressos em reais R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.17 e 16 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2017 2016
Circulante 43.631.478 41.716.721
 Caixa e Equivalentes de caixa 5.327.768 5.143.450
 Contas a Receber de Clientes 14.704.176 12.229.040
 Estoques 21.773.181 22.631.356
 Impostos a Recuperar 1.672.247 1.370.064
 Outros Ativos Circulantes 154.107 342.811
Não Circulante 2.879.276 2.346.697
 Realizável a Longo Prazo 1.258.264 536.137
  Depósitos Judiciais 1.258.264 536.137
 Imobilizado 1.366.207 1.492.540
 Intangível 254.806 318.020

Total do Ativo 46.510.755 44.063.418

PASSIVO 2017 2016
Circulante 27.508.253 24.664.582
 Fornecedores 24.630.662 21.446.703
 Empréstimos e Financiamento 23.220 20.502
 Salários e Encargos Sociais 249.590 249.296
 Obrigações Tributárias 14.805 11.330
 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.900.000 1.900.000
 Provisões Trabalhistas 685.897 1.036.750
 Outros Passivos Circulantes 4.079 -
Não Circulante 164.687 284.266
 Impostos a Pagar 164.687 284.266
Patrimônio Líquido 18.837.815 19.114.570
 Capital Social 10.000.000 10.000.000
 Reserva de Capital 3.515 3.515
 Reserva de Lucros 8.834.300 9.111.055
Total do Passivo 46.510.755 44.063.418

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.  A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87

Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2017 2016
 Revenda de Mercadorias 88.774.489 83.756.882
 Impostos e Contribuições sobre Vendas (69.670) (68.714)
 Devoluções (2.872.080) (4.265.774)
Receita Operacional Líquida 85.832.739 79.422.394
 Custo das Mercadorias Revendidas (62.804.138) (56.599.023)
Lucro Bruto 23.028.600 22.823.370
Despesas (Receitas) Operacionais (21.320.182) (20.514.404)
 Vendas e Administração (21.742.571) (20.905.489)
 Resultado Financeiro Líquido 294.600 573.419
 Outras Receitas (Despesas) 127.789 (182.335)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 1.708.419 2.308.966
 Imposto de Renda e Contribuição Social (785.173) (912.831)
Lucro Líquido antes da reversão do JCP 923.245 1.396.135
 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 923.245 1.396.135
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 8,09 12,23

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31.12.17 e 16 
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1.804.164 2.236.662
Recebimentos de clientes 83.361.226 76.612.770
Pagamentos de fornecedores de
 mercadorias e despesas gerais (69.080.556) (64.288.936)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (11.136.021) (10.207.280)
Pagamento de impostos e contribuições (211.454) (203.017)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais (722.127) 30.478
Recebimento (pagamento)
 de encargos fi nanceiros líquido 357.083 718.757
Pagamento do imposto de renda e da
 contribuição social sobre o lucro (763.988) (426.110)
Fluxos de caixa das
 atividades de investimentos (300.266) (100.902)
Adição do imobilizado/intangível (300.266) (100.902)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das
 atividades de fi nanciamentos (1.319.579) (1.212.825)
Pagamento de REFIS (119.579) (192.825)
Dividendos pagos (1.200.000) (1.020.000)
Aumento (Redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 184.319 922.935
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 5.143.450 4.220.514
 No fi m do exercício 5.327.768 5.143.449
Variação do caixa e equivalentes
 de caixa no período 184.319 922.935

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em
31.12.17 e 16 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2014 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 5.117.368 - 17.812.795
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.105.639 2.105.639
Retenção de Lucros - - - - 2.105.639 (2.105.639) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.000.000) - (1.000.000)
Em 31 de dezembro de 2015 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.223.007 - 18.918.435
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.396.135 1.396.135
Retenção de Lucros - - - - 1.396.135 (1.396.135) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570
Lucro líquido do exercício - - - - - 923.245 923.245
Retenção de Lucros - - - - 923.245 (923.245) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de dezembro de 2017 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.142.387 - 18.837.815

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros 
S.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representação 
e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas e 
outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de 
mercadorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. 
Uma receita não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua 
realização. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas 
anualmente, foram baseadas no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
fi nanceiras, em conformidade com a prática contábil vigente. Itens 
signifi cativos, sujeitos a estas estimativas e premissas incluem, entre 
outros, depreciações de bens do ativo imobilizado. Disponibilidade: São 
representadas pelo valor de sua efetiva realização. Provisão para Crédito 
de Liquidação Duvidosa: Essa provisão é fundamentada em análise do 
histórico de perdas monitorada pela Administração, sendo constituída em 
montante considerado sufi ciente para cobrir as prováveis perdas na 
realização das contas a receber. Estoques: O estoque foi avaliado com 
base no custo médio ponderado não superando o custo de mercado. 
Demais Ativos Circulantes e não Circulantes: Estão apresentados ao 
valor de custo ou de realização, e inclui, sempre que cabível os rendimentos 

auferidos pró-rata tempore até a data do encerramento das demonstrações 
fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de 
aquisição, formação ou construção, corrigido monetariamente até 31 de 
dezembro de 1995, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação fi scal em 
vigor, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Passivos 
Circulantes e não Circulantes: Estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos fi nanceiros e variações monetárias, incorridos 
até a data do balanço. Provisões: São registradas no momento em que a 
sociedade possui obrigações legais ou constituídas como resultado de 
eventos passados, e é provável que recursos econômicos sejam requeridos 
para saldar as obrigações. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido do exercício corrente são calculados 
com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente na data da 
ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respectivamente. 4. 
Resultado Líquido do Exercício: Demonstramos a seguir os efeitos 
extraordinários no ano de 2017 em comparação com o ano de 2016, que 
afetaram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/17 31/12/16
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 923.245 1.396.135
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de Inventário/
 Perdas no Recebimento de Créditos 19.751 581.459
 Prejuízo na venda de aparas 455.767 - 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
 antes dos efeitos extraordinários 1.398.763 1.977.594
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2017, o Capital Social
da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de

R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas.
6. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia 
possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os 
bens do ativo imobilizado e para os estoques, em montante considerado 
pela administração como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens e 
a continuidade das operações da sociedade em caso de sinistros.
7. Hipotecas e Garantias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido 
contábil, no montante de R$ 1.621.013 não foram conferidos como garantia, 
estando, portanto, totalmente livres e desembaraçados de ônus ou 
gravames. 8. Agradecimentos: Registramos nossos agradecimentos a 
todos que contribuíram para a obtenção dos resultados ora apresentados: 
aos parceiros comerciais – clientes e fornecedores; e à comunidade 
fi nanceira – nossos credores, pela confi ança uma vez mais depositada em 
nosso trabalho. A toda equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento 
pelo esforço, dedicação e comprometimento.

São Paulo, 20 de março de 2018

SPE Diogo Moreira S.A.
CNPJ/MF nº 12.360.052/0001-58

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo                  2017                  2016
Ativo circulante 202.450.066,55 200.608.259,15
Disponível 3.842,25 1.248,76
Estoques 202.436.012,74 200.597.348,83
Impostos a recuperar 9.661,56 9.661,56
Adiantamento Fornecedores 550,00 -
Total do ativo 202.450.066,55 200.608.259,15

Passivo e Patrimônio Líquido                  2017                  2016
Passivo circulante 332.886,26 63.241,54
Fornecedores 331.126,02 2.1.0257.375,14
Obrigações tributárias 1.760,24 2.1.045.866,40
Passivo não circulante 7.751.696,21 6.237.303,03
Partes relacionadas 7.751.696,21 6.237.303,03
Patrimônio líquido 194.365.484,08 194.307.714,58
Capital social 164.026.000,00 164.026.000,00
Reserva de capital 30.182.415,00 30.182.415,00
Lucros acumulados 157.069,08 99.299,58
Total do passivo e patrimônio líquido 202.450.066,55 200.608.259,15

Demonstração do Resultado
            2017            2016
Despesas/Receitas operacionais
Despesas comerciais (28.852,42) (3.720,50)
Despesas administrativas (27.310,38) (49.604,71)
Despesas/receitas financeiras (2.839,88) (5.049,66)
 (59.002,68) (58.374,87)
Lucro operacional (59.002,68) (58.374,87)
Despesas / receitas não operacionais 126.939,20 236.589,17
Resultado antes de provisão para o
 imposto de renda e contribuição social 67.936,52 178.214,30
Contribuição social (3.812,63) (7.094,70)
Imposto de renda (6.354,39) (11.824,51)
Resultado líquido do exercício 57.769,50 159.295,09

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Lucros 

               social acumulados                   Total
Saldos em 31/12/2015 164.025.892,00 (59.995,51) 163.965.896,49
Integralização do capital 108,00 – 108,00
Lucro do exercício – 159.295,09 159.295,09
Constituição da reserva 
de capital 30.182.415,00 – 30.182.415,00
Saldos em 31/12/2016 194.208.415,00 99.299,58 194.307.714,58
Lucro do exercício – 57.769,50 57.769,50
Saldos em 31/12/2017 194.208.415,00 157.069,08 194.365.484,08

Demonstrações dos fluxos de caixa
           2017           2016
Das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 67.937 178.214
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Estoques (1.838.664) (1.197.055)
Acréscimo em passivos
Fornecedores 274.142 47.743
Adiantamento Fornecedores (550) -
Obrigações trabalhistas e tributárias (4.106) (20.703)
Outros passivos – (35.035.454)
Caixa aplicado nas operações (1.501.242) (36.027.255)
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.167) (18.919)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
 operacionais (1.511.409) (36.046.174)
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital – 108
Constituição de reserva – 30.182.415
Partes relacionadas 1.514.002 5.837.303
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas 1.514.002 36.019.826
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 2.593 (26.348)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.249 27.597
No final do exercício 3.842 1.249
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 2.593 (26.348)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional – A Sociedade tem por objetivo a construção de 
edifícios, podendo ainda, participar de incorporação imobiliária. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis: 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2017 
foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07), nos pronunciamentos, nas 
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 3. Principais 
práticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudan-
ça de valor. 3.2. Estoques: Registrado pelo custo de aquisição, formação ou 
construção. 3.3. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a CSLL são calculados e registra-
dos com base no lucro presumido, conside rando as alíquotas previstas pela 
legislação. 3.4. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações 
contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas 
para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões 
para contingências e depreciação do ativo imobilizado e medições de recei-
tas e custos. Os resultados a serem apurados quando da concretização dos 
fatos que resultaram no reconheci mento destas estimativas, poderão ser 
diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstrações. 3.5. Ati-
vos e passivos contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis 
para registro e divulgação de ati vos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: a) Ativos contingentes: são reconhecidos somen-
te quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em 
julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados 
em nota explicativa; b) Passivos contingentes: são provisionados quan-

do as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota expli-
cativa e os passivos contingentes ava liados como de perdas remotas não 
são provisionados e/ou divulgados; c) Obrigações legais: são registradas 
como exigíveis, independente da ava liação sobre as probabilidades de êxito. 
3.6. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos 
circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou de re-
alização, incluindo, quando aplicá vel, as variações monetárias e os corres-
pondentes rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes 
demonstrados por valores conhe cidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, das variações monetá rias e os correspondentes encargos incorri-
dos. Não há ativos ou passivos sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua 
mensuração a valor presente de realização. 4. Estoques – A composição 
do estoque da Sociedade é assim representada:
             2017             2016
Terrenos e gastos relacionados 199.509.032 197.670.368
Gastos com materiais prestações de serviços 2.926.981 2.926.981
 202.436.013 200.597.349
5. Partes relacionadas – A composição dos partes relacionadas da Socie-
dade é assim representada:             2017             2016
Ilaja Empreendimento Imobiliário Ltda 1.939.197 623.625
Iuni Participações e Serviços S/A. - 326.529
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda 5.287.949 5.287.149
SCP Maragogipe Diogo Moreira 111.449 -
Parceiros de Negócios 413.101 -
 7.751.696 6.237.303
6. Capital social – O capital social autorizado em 31/12/2017 é de R$ 
164.026.000 milhões. O capital social é dividido em 184.076.313 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. 7. Cobertura de seguros – A Em-
presa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados pela Administração, como sufi cientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Diretoria
Rogério Gonçalves – Contador CRC 1SP 201.412/O-7

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br
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