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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HIGOR HENRIQUE BORGES RUFINO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Hugo Rufi no da Silva e de Adelia Borges Rodrigues Rufi no da Silva. 
A pretendente: ANDREIA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tec.en-
fermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Uchoa da Silva e de Joselha Fernandes das Neves.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão au-
tônomo, nascido em Recife, PE, no dia (25/04/1975), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Joaquim da Silva e de Estelita Maria da Conceição. A pretenden-
te: ROSILENE DE LIRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Limoeiro, PE, no dia (25/07/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Vicente Ferreira e de Deolinda Maria de Lira.

O pretendente: CHIMAOBI FESTUS EGENONU, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Zaria-Nigeria, no dia (06/08/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Okechukwu Egenonu e de Oluchi Egenonu. A pretendente: DAYANE 
LIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Benedito da Silva e de Janete Lira dos Santos da Silva.

O pretendente: RICARDO EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Evangelista dos Santos e de Maria Amalia Fernandes Mo-
reira. A pretendente: ALEXANDRA APARECIDA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão 
agente de saúde, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (01/03/1981), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Dias e de Mariza Liria Dias.

O pretendente: MARCIO DE OLIVEIRA MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão vi-
gilante, nascido em Irece, BA, no dia (02/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Aloisio Inacio de Oliveira e de Maria Conceição Teixeira de Oliveira 
Mededeiros. A pretendente: ANA BEATRIZ CARDOSO ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Jaguaribe, CE, no dia (10/06/1999), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ubiracy Alves Bizerra e de Aleksandra Matos Cardoso Alves.

O pretendente: NILSON CARVALHO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Marumbi, PR, no dia (15/03/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Narcizo Carvalho Alves e de Sebastiana Nunes Alves. A pretendente: 
ERIS DO CARMO MOURA, estado civil divorciada, profi ssão coord.administrativo, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Batista Moura e de Iricê Maria do Carmo Moura.

O pretendente: SYNDY CELESTIN, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de produ-
ção, nascido em Haiti, no dia (13/08/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Pierre Delicieux Celestin e de Saintonine Sylvestre. A pretendente: LOVELY 
SINTUS, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, nascida em Haiti, no dia 
(15/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Louisilia Sintus.

O pretendente: WALTER COSTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista téc-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valmira Ribeiro dos Santos e de Joana de Jesus Costa. A pretenden-
te: CAMILA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão gerente adminisra-
tivo, nascida em Santo André, SP, no dia (27/09/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gomes de Oliveira e de Maria do Socorro Lima de Oliveira.

O pretendente: MATIAS SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador caixa, 
nascido em Quixelo, CE, no dia (12/04/1998), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Lucio Alves de Araujo e de Marcleide Josefa da Silva. A pretendente: ANA 
ROSARIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Bodoco, PE, no dia (29/09/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Francinaldo Luiz dos Santos e de Cicera Ferreira da Cruz.

O pretendente: GENIVALDO DUTRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Santo Antonio de Alcobaça, BA, no dia (30/05/1976), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Beijamim de Jesus e de Amandia Dutra de Jesus. 
A pretendente: DANIELA FEITOSA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em Coroatá, MA, no dia (02/11/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Danilo de Sousa Araújo e de Célia Feitosa Araújo.

O pretendente: ANTONIO LUCAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador telemarketing, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/03/2001), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio dos Santos e de Juliene Santana da 
Silva Santos. A pretendente: ESTELA PIMENTA PERES, estado civil solteira, profi ssão 
aj.cabelereiro, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/04/1997), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, fi lha de Jose Aparecido Munhoz Peres e de Ana Aparecida Pimenta 
da Cruz.

O pretendente: OTAVIANO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Itaberaba, BA, no dia (14/12/1965), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Otaviano de Oliveira e de Lindaura Mendes de Oliveira. A pretenden-
te: NEUSA PINHEIRO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão zeladora, nascida em 
Baixa Grande, BA, no dia (22/07/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Enedina Pinheiro de Jesus.

O pretendente: ARLANJO DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador processos quimicos, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (09/07/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Querino da Silva e de Siomária 
do Nascimento Silva. A pretendente: CLEBIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Ibicarai, BA, no dia (13/07/1981), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Romano dos Santos e de Marinalva 
Alves Pereira.

O pretendente: JOSUÉ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Taua, CE, no dia (10/07/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Delmiro Barbosa da Silva e de Francisca Holanda da Silva. A preten-
dente: NAYARA CLARISSE DANTAS SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Mauricio Tavares da Silva e de Dalva Dantas Soares Silva.

O pretendente: ROBERTO DE MORAES LENHARDT, estado civil solteiro, profi ssão 
artista plástico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Lenhardt e de Guiomar de Moraes Lenhardt. A pre-
tendente: ERIKA MAC DONALD PETRES, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Mac Donald Petres e de Maurina Souza Santos.

O pretendente: PAULO MATEUS AGUIAR VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Itambe, BA, no dia (02/07/1996), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Marcela Aguiar Vieira. A pretendente: ADRIANA SANTOS BARBALHO 
DE LIRA, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberis Barbalho 
de Lira e de Ivonete da Conceição de Lima Santos.

O pretendente: GASPARD OSCAR AUGUSTE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Haiti, no dia (06/03/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Auguste Erners Oscar e de Jean Francois Andrea. A pretendente: 
MARTHE SYLVIE DORIELAN, estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, nas-
cida em Haiti, no dia (17/06/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Garnier Dorielan e de Bibine Marc.

O pretendente: MICHAEL LEAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Souza dos Santos e de Telma Leal do Carmo. A pretenden-
te: JENNIFER ALVES DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (31/03/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Josafa Teotino dos Anjos e de Maria Andrea Alves dos Anjos.

O pretendente: BRUNO MACHADO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Fernandes dos Reis e de Heloisa Machado dos Reis. A 
pretendente: SAMARA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1978), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Ferreira dos Santos e de Ernestina 
Catarina Izzo dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO JOÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão monta-
dor, nascido em Lajedo, PE, no dia (02/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Manoel dos Santos e de Beatriz Luzia dos Santos. A pretendente: 
SHEILA MOURA BENEDITO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/02/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Jose Benedito e de Maria Creusa Gonçalves de Moura.

O pretendente: CELIMO JOSE DE CASTRO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
garçom, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Celimo Jose de Castro e de Edna de Almeida Castro. A pretendente: 
MARINA APARECIDA ALVES FERREIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/04/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Aderaldo Rodolfo Alves e de Julieta Maria Alves.

O pretendente: ANDERSON DE LIMA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Irazer Leite Ferreira e de Maria Luiza de 
Lima. A pretendente: BÁRBARA SOUZA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
prendas domésticas, nascida em Ibotirama, BA, no dia (30/12/1996), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Ramos de Almeida e de Zelita Marcelina 
de Souza.

O pretendente: CESAR ABREU SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/05/1993), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Neuton Freitas da Silva e de Gilda Abreu da Silva. A pretendente: LE-
DYANE ESMERINO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/09/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Adaildo Rocha de Souza e de Maria Esmerino da Silva de Souza.

O pretendente: DAVID ALMEIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (26/01/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adelaide Marques do Nascimento e de Geanei 
Alves de Almeida Nascimento. A pretendente: HAGATA CRISTINA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdinar Soares da Silva e de Fabiana Cristina 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA BOTELHO SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são operador de maquinas, nascido em Vitoria da Conquita, BA, no dia (22/06/1987), 
residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Manoel Messias Silva Santos e de 
Rosenete Pereira Botelho Santos. A pretendente: MILENA DE ARAUJO MARTINS, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paraguaçu Paulista, SP, no dia 
(22/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldir Martins e de 
Rosana de Araujo Martins.

O pretendente: ADRIANO FLORENCIO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em Ouro Branco, AL, no dia (05/07/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Florencio de Melo e de Maria de Lourdes 
Estevão. A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA GOMES, estado civil divorciada, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1988), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gomes e de Lucia Meneses de Souza 
Gomes.

O pretendente: JEAN CARLOS SILVA DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Irecê, BA, no dia (09/02/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edmundo Costa de Brito e de Lucilia Ribeiro da Silva. A pretendente: 
BRUNA MARCULINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Antonio da Silva e de Vera Lucia Marculino.

O pretendente: ALISSON FERREIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1985), residente e 
domiciliado em SP, fi lho de Silson Ferreira da Costa e de Egina Maria Vital Ferreira. 
A pretendente: MARCIA ROSA PORTO NOUGUEIRA, estado civil divorciada, profi s-
são vendedora de comercio varejista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(07/01/1985), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Aparecido 
Nougueira e de Zelita Porto Nougueira.

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IDALINA FERREIRA RODRIGUES, 
REQUERIDO POR LUCILA APPOLINARIO RODRIGUES - PROCESSO Nº1019834-75.2014. 
8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
23/08/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de IDALINA FERREIRA RODRIGUES, CPF 368.319.418-
93, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada 
como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. LUCILA APPOLINARIO RODRIGUES. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2017. 

  Saint-Gobain Vidros S.A.
CNPJ nº 60.853.942/0001-44 - NIRE 35.300.031.211

Ata da 114ª Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 05.04.2018.
Data, Hora e Local: Aos 05/04/2018, às 10 hs, na Avenida Santa Marina, nº 482, 3° andar, São Paulo, S.P.,
CEP 05036-903. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre Cristiano Caruso - Secretário.
Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social, de acordo com as assinaturas constantes
no Livro de Presença de Acionistas. Publicações: Dispensadas a publicação dos Editais de Convocação e
do Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com os artigos 124, § 4º da citada Lei. O
Balanço e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2017 foram publicados no
DOESP e no Jornal Gazeta de São Paulo do dia 23/03/2018, às folhas 128 (54) e B2, respectivamente.
Constituída a mesa, a Srta. Presidente deu início aos trabalhos, esclarecendo que esta Assembléia tinha por
objetivo tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação
das Contas e Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017; 2)
Destinação do Lucro Liquido do exercício de 2017; e, 3) Eleição dos membros da Diretoria. Deliberações:
Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas e por estes aprovadas, por unanimidade,
as seguintes deliberações: (1) As Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encer-
rado em 31/12/2017; (2)  Contabilização do Resultado do exercício no montante de R$ 75.958.122,16, con-
forme segue: a) não haverá distribuição de Dividendos; b) não haverá constituição de Reserva Legal; c)
Compensação do valor de R$ 75.958.122,16 com o saldo da conta de Resultado Líquido de Exercício Nega-
tivo, restando após compensação o saldo no valor de R$ 17.007.203,82, a ser compensado com resultados
futuros. (3) Eleição dos seguintes membros da Diretoria, com prazo de gestão até a AGO a realizar-se
em 2019, do Sr. Aleixo Raia Falci, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.191.951-8, CPF/MF
nº 638.150.108-10, como Diretor Presidente; Srta. Marlene Ayako Miwa, brasileira, solteira, contadora,
RG nº 17.467.873 SSP/SP, CPF/MF nº 106.895.108-70, como Diretora e suplente do Diretor Presidente;
e, Sr. Alexandre Cristiano Caruso, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 22.160.724-
9 SSP/SP, CPF/MF nº 140.218.198.19, como Diretor; todos residentes e domiciliados em São Paulo, S.P.,
com endereço profissional na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar, Água Branca, CEP 05036-903. A re-
muneração dos Diretores ora eleitos será realizada mensalmente, de acordo com os respectivos Contratos
de Trabalho. Declaração de desimpedimento. Conforme exatos termos do artigo 1.011 do Código Civil
Brasileiro (Lei nº 10.406 de 10/01/02), os diretores ora eleitos se declararam não impedidos de exercerem
atividades empresariais; que não estão incurso em nenhum dos impedimentos por lei especial; ou condena-
do a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Srta. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os traba-
lhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Ass. Marlene Ayako Miwa - Presidente da Mesa; Alexan-
dre Cristiano Caruso-Secretário; Diretores eleitos. Srs. Aleixo Raia Falci, Marlene Ayako Miwa e Alexan-
dre Cristiano Caruso. Acionistas: Saint-Gobain Vetri S.p.A.-pp. Aleixo Raia Falci; Obale SAS-pp. Aleixo
Raia Falci. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05/04/2018.
Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente, Alexandre Cristiano Caruso - Secretário. Acionistas: Saint-
Gobain Vetri S.p.A.-pp. Aleixo Raia Falci; Obale SAS-pp. Aleixo Raia Falci.  JUCESP: Certifico o Registro
sob o nº 181.844/18-7 em sessão de 13/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativos            2017            2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  1.816.762  1.360.753
Contas a receber de clientes e
 outros recebíveis  38.487.186  33.094.152
Estoques  36.546.571  37.069.404
Impostos a recuperar  57.818  115.525
Despesas antecipadas  74.712  170.734
Adiantamentos a fornecedores  2.372.658  1.021.878
Outros créditos        231.325        898.119
Total do ativo circulante  79.587.032  73.730.565
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes e
  outros recebíveis  5.607.226  5.666.501
Créditos com acionistas controladores
 e coligadas  13.047.027  12.157.083
Impostos a recuperar  7.611.220  6.777.100
Depósitos judiciais  217.343  217.343
Outros créditos  152.772  152.772
Títulos de dívida pública  12.229.597  12.229.597
Propriedade para investimentos  208.700.000  208.700.000
Imobilizado  49.737.132  56.196.481
Intangível  356.293  1.491.338
Total do ativo não circulante  297.658.610  303.588.215

Total do ativo  377.245.642  377.318.780

Passivo             2017             2016
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar  41.057.613  35.624.416
Empréstimos e financiamentos  37.070.846  33.979.406
Obrigações sociais e trabalhistas  12.665.730  18.594.384
Obrigações tributárias  4.385.330  5.753.449
Impostos parcelados  18.682.258  6.582.853
Outras obrigações  5.087.266  4.689.727
Total do passivo circulante  118.949.043  105.224.235
Ativo não circulante
Empréstimos e financiamentos  14.909.272  26.983.515
Obrigações sociais e trabalhistas  6.457.078  31.222.123
Obrigações tributárias  9.268.499  29.294.093
Impostos parcelados  165.136.104  121.605.134
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos  50.445.035  50.445.035
Provisão para contingências  7.524.879  3.256.066
Total do passivo não circulante  253.740.867  262.805.966
Patrimônio líquido
Capital social  13.630.183  13.630.183
Reserva de capital  35  35
Ajuste de avaliação patrimonial  89.912.528  89.912.528
Lucros (Prejuízos) acumulados  (98.987.014)  (94.254.167)
Total do patrimônio líquido atribuível
  aos controladores  4.555.732  9.288.579
Total do passivo e patrimônio líquido  377.245.642  377.318.780

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

PPPPPADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTTTTTADORAADORAADORAADORAADORA
C.N.P.J. Nº 61.144.150/0001-63

Relatório da Administração
Prezados Senhores: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições Financeiras e a Sociedade em Geral, as Demonstrações Financeiras da Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora,
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.                                                                                                                                                                                                                  A Administração

Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto Exercícios
findos em 31 de dezembro 2017 e de 2016 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais           2017           2016
Resultado do exercício  (4.732.847)  1.233.966
Juros provisionados  3.329.111  4.812.511
Resultado na venda de ativo imobilizado  691.467  (1.604.479)
Depreciação  8.280.874  10.435.179
Provisão para crédito de liquidação
 duvidosa - clientes –  (2.776.879)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
 - adiantamentos a fornecedores –  (273.417)
Provisão para perdas dos estoques –  (516.047)
Provisão para contingências  4.268.813  (2.353.213)
Amortização  1.163.276  1.431.552
Variação do Valor Justo sobre
 reavaliação de terrenos –  (8.010.187)

 13.000.694  2.378.986
Variações em:
Contas a receber de clientes e
 outros créditos  (5.333.759)  2.218.857
Estoques  522.833  5.140.174
Impostos a recuperar  (776.413)  (4.511.217)
Despesas antecipadas  96.022  176.523
Adiantamentos a fornecedores  (1.350.780)  6.552.427
Outros créditos  666.794  (475.743)
Depósitos judiciais –  456.307
Fornecedores e outras contas a pagar  5.433.197  (4.892.454)
Obrigações sociais  (30.693.699)  12.019.161
Impostos parcelados  58.465.066  2.050.355
Outras obrigações  397.538  (607.869)
Obrigações tributárias  (21.393.713)  2.526.190
Caixa proveniente (aplicado) da
  atividades operacionais  19.033.780  23.031.697
Juros pagos sobre empréstimos  (3.886.926)  (26.862.693)
Juros pagos sobre impostos parcelados  (2.834.691)  (284.764)
Impostos pagos sobre o lucro – –
Fluxo de caixa líquido proveniente nas
 atividades operacionais  12.312.162  (4.115.760)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição ativo imobilizado  (2.512.992)  (2.823.350)
Aquisição ativo intangível  (28.231)  (854.115)
Fluxo de caixa usado nas atividades
 de investimentos  (2.541.223)  (3.677.465)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Recursos proveniente de novos empréstimos  7.000.000  27.184.637
Pagamento de empréstimos  (15.424.988)  (24.559.927)
Créditos com acionistas controladores
 e coligadas  (889.944)  2.830.403
Caixa líquido decorrente das atividades
  de financiamento  (9.314.932)  5.455.113
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa  456.008  (2.338.112)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício  1.360.754  3.698.866
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício  1.816.762  1.360.754

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e de 2016 (Em Reais)
Capital Reserva Ajuste de avaliação Prejuízos

           social     de capital               patrimonial     acumulados             Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015  13.630.183  35  89.912.528  (95.488.133)  8.054.613
Lucro líquido do exercício – – –  1.233.965  1.233.965
Saldo em 31 de dezembro de 2016  13.630.183  35  89.912.528  (94.254.168)  9.288.578
Prejuízo do exercício – – –  (4.732.847)  (4.732.847)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  13.630.183  35  89.912.528  (98.987.015)  4.555.731

Demonstrações de resultados Exercícios
findos em 31 de dezembro 2017 e de 2016 (Em Reais)

           2017            2016
Receitas operacional líquida  194.023.660  178.681.011
Custo dos produtos e mercadorias vendidas  (132.404.193)  (118.840.154)
Lucro bruto  61.619.467  59.840.857
Despesas comerciais  (24.085.999)  (22.116.709)
Despesas gerais e administrativas  (24.716.370)  (19.304.109)
Outras receitas e despesas operacionais  5.669.486  16.897.490
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras liquidas e impostos  18.486.584  35.317.529
Receitas financeiras  3.192.117  7.418.822
Despesas financeiras  (26.335.942)  (37.375.925)
Resultado antes dos impostos  (4.657.241)  5.360.426
Imposto de renda e contribuição
  social sobre o lucro correntes  (75.606) –
Imposto de renda e contribuição
  social sobre o lucro diferidos –  (4.126.460)
Lucro (Prejuízo) do exercício  (4.732.847)  1.233.966
Resultado do exercício por ação de capital  (0,05)  0,01

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
 findos em 31 de dezembro 2017 e de 2016 (Em Reais)

            2017             2016
Resultados do exercício  (4.732.847)  1.233.966
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total  (4.732.847)  1.233.966

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A (“Companhia”) tem como objetivo social a in-
dústria e comércio, a importação e Exportação de fechaduras e cadea-
dos de qualquer tipo, ferragens em geral, artefatos de metal ferrosos ou
não Ferrosos, o endereço registrado do escritório da Companhia é São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alcântara Machado, 906 e 910,
Brás e a filial e parque industrial estabelecido em Cambé, Estado do
Paraná, na Rua do Sol, 84, Parque Maracanã.

Diretores
• Andrea Nora Felicitas Gardemann   • José de Souza Junior
Contador: • Renato Foltran Junior - CRC-SP 1PR018.177/O-7

As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na Companhia,
as mesmas foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes.

Dentre alguns dos problemas de coluna 
bastante comuns, mas pouco aborda-
do junto à população leiga, está a dor 

sacro ilíaca, que acabou sendo chamada no 
meio médico ao longo dos anos como a “dor 
esquecida”.

Segundo o neurocirurgião mestre em coluna 
vertebral pela Unifesp, dr. Alexandre Elias, “o 
termo se deu porque embora tenha sido uma 
dor bastante difundida no início do século XX, 
com o avanço dos diagnósticos sobre outras 
áreas geradoras de quadros dolorosos, ela 
acabou sendo subjugada de forma errada, uma 
vez que ela representa 20% dos quadros de 

dor na coluna lombar”.
A dor sacro ilíaca se caracteriza por uma 

forte dor na região lombar (especialmente na 
região do glúteo), com predominância para um 
dos lados do corpo. Ela ocorre por diversos 
fatores, como traumas ou quedas que geram 
lesão da articulação sacro ilíaca, frouxidão 
de ligamentos no pós-parto da mulher, e 
como consequência de doença infl amatória 
ou reumatológica, na forma de sacroilíete e 
espondilite anquilosante, por exemplo.

É mais comum em mulheres, na faixa en-
tre 30 e 60 anos, gerando limitação para os 
movimentos de sentar e levantar, com piora 

do quadro ao permanecer sentado devido ao 
peso sobre o glúteo, e também para a realiza-
ção de movimento rotacional, bem como para 
permanecer deitado, difi cultando dormir sobre 
a região atingida pelo problema.

O diagnóstico é feito com o exame clínico 
onde o médico realiza algumas manobras com o 
corpo para checar se a dor se intensifi ca. Caso 
três destas manobras sejam positivas, ou seja, 
façam a dor piorar é um indicativo de que a sua 
origem seja na articulação sacro ilíaca. Nestes 
casos, é indicado infi ltração com analgésico 
opióide com expectativa de melhora da dor 
em pelo menos 75%. “Importante salientar 

que este resultado, a partir da medicação, é 
que confi rma por completo o diagnóstico”, 
relata dr. Alexandre.

O passo seguinte, no mesmo procedimento, 
é a infi ltração de medicamentos à base de 
cortisona para a tentativa de alívio duradouro 
da dor. Alguns pacientes, no entanto, preci-
sam ser submetidos à lesão dos nervos que 
inervam a articulação sacro ilíaca, por meio 
de radiofrequência. Se ainda assim não for 
obtida resposta satisfatória, há a possibilidade 
de realização de cirurgia para a fusão do osso 
sacro da coluna com o osso Ilíaco do quadril.

Fonte e mais informações: (www.alexandreelias.com.br). 

Dor sacro ilíaca, também conhecida 
como a “dor esquecida”

Dores geradas por problemas na coluna são bastante comuns na população mundial, sejam agudas ou crônicas, acometendo especialmente homens e 
mulheres na idade adulta, pelos mais variados motivos
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