
O Novo Relatório 

suscitará comunicação 

mais constante e 

efi ciente entre o auditor, 

administração e os 

órgãos de governança 

corporativa

Em resposta à crescente 
demanda global de in-
vestidores, acionistas, 

gestores de empresas, merca-
do e usuários das informações 
fi nanceiras em geral, por um 
relatório de auditoria mais 
informativo e que contem-
plasse informações relativas 
ao processo da auditoria, o 
International Auditing and 
Assurance Standards Board – 
IAASB desenvolveu um novo 
modelo.

Trata-se do Relatório do 
Auditor, mais transparente e 
acessível, que passará a ser 
adotado no Brasil, por meio 
de normatização emitida 
pelo CFC, nas auditorias de 
demonstrações contábeis 
anuais de 2016, cujos relató-
rios começam a ser emitidos 
já em 2017.

A reordenação do relató-
rio do auditor e a descrição 
aprimorada das responsa-
bilidades do auditor e da 
administração permitirão 
melhor compreensibilidade 
por parte dos usuários, dan-
do destaque para a opinião, 
que passa a ser apresentada 
logo no início, e a seção de 
responsabilidades, que passa 
a contemplar as principais ca-
racterísticas de uma auditoria 
e também a responsabilidade 
da administração em relação 
a continuidade operacional 
da entidade.

Para companhias listadas 
em bolsa de valores, o relató-
rio contemplará uma seção 
específi ca denominada Prin-
cipais Assuntos de Audito-
ria. Neste espaço, o auditor 
destacará os assuntos que, 
no seu julgamento, tenham 
sido considerados os mais 
relevantes durante a execu-
ção do trabalho de auditoria. 
A seção não tem o objetivo 
de sumarizar problemas ou 
defi ciências nos processos 
ou controles internos da 
entidade auditada, mas sim 
enfatizar as áreas da audi-
toria que mereceram maior 
atenção do auditor durante 
a execução de seu trabalho. 

Aumenta-se, assim, a trans-
parência sobre o resultado 
da auditoria.

Outra mudança é o apri-
moramento do relatório no 
que se refere a continuidade 
operacional, ficando claro 
que a responsabilidade pela 
avaliação da capacidade da 
companhia continuar ope-
rando é de sua administração. 
Algumas entidades divulgam 
informações suplementares 
que acompanham as demons-
trações contábeis e, nesses 
casos, o auditor deve reportar 
sua responsabilidade em re-
lação a essas informações em 
seção específi ca que descreve 
o alcance de seu trabalho 
sobre tais informações.

Diante desses avanços, 
o Novo Relatório suscitará 
comunicação mais constante 
e efi ciente entre o auditor, 
administração e os órgãos 
de governança corporativa 
das companhias durante a 
realização dos trabalhos, e 
sobre o processo de audi-
toria. As mudanças deverão 
enriquecer a discussão entre 
auditor e auditado sobre os 
assuntos mais críticos das 
demonstrações contábeis, 
assim como do processo de 
auditoria, aumentando o 
entendimento dos usuários 
sobre as demonstrações 
contábeis auditadas.

O Novo Relatório está 
alinhado com as normas in-
ternacionais e brasileiras de 
auditoria e mantém a profi s-
são em linha com o cenário 
internacional atual. A expe-
riência prática em países que 
adotaram normas similares 
às que serão adotadas neste 
ano no Brasil tem sido muito 
positiva. O esforço para que 
esse projeto se concretizasse 
incluiu anos de pesquisa e 
discussão, sempre objeti-
vando atender ao interesse 
público.

Temos grandes expecta-
tivas em relação a imple-
mentação do Novo Relatório 
do Auditor aqui no Brasil, 
uma vez que busca atender 
um anseio de usuários das 
demonstrações contábeis e 
da sociedade como um todo 
por um ambiente de negócios 
com mais conformidade, ob-
jetividade e transparência.

(*) - É presidente do Instituto
dos Auditores Independentes

do Brasil (Ibracon).

Novo relatório do auditor, 
transparência e compromisso 

com a sociedade
Idésio Coelho (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 26/01/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de IRENE DI PALMA, 
CPF 028.582.238-15, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
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Marubeni Grãos Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 /NIRE 35.230.014.754

Ata da Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Marubeni Grãos Brasil Ltda.
em Sociedade Anônima Fechada sob a denominação de Marubeni Grãos Brasil S.A. 

Data, Hora e Local: Em 08/07/2016, às 10 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude 
da presença da totalidade das Sócias. Ordem do Dia e Deliberações: As Sócias decidiram, por unanimidade de votos: (i) aprovar a 
transformação da Sociedade em sociedade anônima fechada, sob a denominação de Marubeni Grãos Brasil S.A., passando a Sociedade 
a ser regida de acordo com a Lei nº 6.404/76. (i.i) em razão da transformação, o capital social, no valor de R$ 6.000.000,00 passa a ser 
dividido em 6.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre as Acionistas na mesma proporção das 
quotas por elas anteriormente detidas. (i.ii) a Companhia continuará a operar com o mesmo objeto e com o mesmo ativo e passivo, não 
sofrendo qualquer solução de continuidade na totalidade dos seus negócios; (ii) aprovar a redação do Estatuto Social da Companhia; (iii) 
eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, os quais tomarão posse mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse: (a) Fujinori Seyama, japonês, empresário, passaporte nº TH5134170, domiciliado em 4-2, 
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 100-8088; (b) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG 10.306.388 e CPF/MF 
035.364.118-94, domiciliado na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5ª andar, conjuntos 51 e 52, São Paulo/SP; e (c) Yoshiaki Mizumoto, japonês, 
empresário, passaporte nº TR4039237, domiciliado em 4-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 100-8088; e (iv) os acionistas decidiram 
pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assina-
turas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior, Presidente e Tomoaki Koyasu, Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tomoaki Koyasu e 
Marubeni Brasil S.A., por Kazuhiro Miyauchi. Advogado: Alessandro Orizzo Franco de Souza OAB/SP 229.913. JUCESP n° 400.513/16-0 
NIRE 35300495373 de 14/09/2016. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretaria Geral. Estatuto Social da Marubeni Grãos Brasil S.A. Capítulo 
I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º A Companhia exerce suas atividades sob a denominação de Marubeni Grãos 
Brasil S.A. e é uma sociedade anônima por ações, de capital fechado, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais em vigor 
aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e domicílio jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 
6º andar, conjunto 61, Pinheiros, CEP 05421-010, podendo, a critério dos Diretores, abrir e fechar filiais, agências ou sucursais em qualquer 
parte do país ou no exterior. Artigo 3º A Companhia tem por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de grãos 
em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas beneficia-
dos; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representações 
comerciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de mercadorias em geral; (vi) a importação e exportação de bens e serviços 
relacionados com suas atividades operacionais; (vii) a administração de bens próprios; e (viii) a participação em outras sociedades na 
qualidade de sócia, acionista ou qualquer outra. Artigo 4º O prazo de duração é por tempo indeterminado, considerando as atividades ini-
ciadas em 27 de abril de 2016. Capítulo II – Do Capital Social - Artigo 5º O capital social é de R$ 6.000.000,00, dividido em 6.000.000 de 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias 
gerais, não se computando os votos em branco e ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 7º As ações são indivisíveis em relação à 
Companhia, que não reconhece mais de um titular para cada ação. Artigo 8º As ações, os certificados múltiplos de ações ou as cautelas 
que as representam, conterão os requisitos legais e serão assinados pelo Diretor Presidente e por um Diretor. Artigo 9º Deliberado o aumento 
de Capital Social, terão os acionistas preferência na sua subscrição, na proporção do número de ações de que forem titulares, preferência 
esta a ser exercida dentro do prazo fixado pela Assembleia Geral. Capítulo III – Das Assembleias Gerais - Artigo 10 A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais exigirem e nos casos previstos em lei. Artigo 11 A Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, nos termos da lei. 
Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas em lei para convocação, será regular a Assembleia Geral em que compare-
cem todos os Acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Parágrafo 2º - Instalar-se-á a Assembleia Geral, com a 
presença de Acionistas que, regularmente convocados, e em número legal, se inscreverem no Livro de Presenças. Artigo 12 As Assembleias 
Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente e, na sua ausência, por qualquer Diretor que for para isso aclamado pelos Acionistas. O 
presidente escolherá um dos presentes para ser secretário. Artigo 13 Serão observadas, quanto à convocação, funcionamento, atribuição 
e deliberação das Assembleias Gerais, as disposições legais e regulamentares em vigor. Capítulo IV – Da Administração - Artigo 14 A 
administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. O prazo do mandato dos Conselheiros e Diretores se 
regula pelo disposto na Lei e neste Estatuto Social. Seção I – Do Conselho de Administração - Artigo 15 O Conselho de Administração 
será composto por, no mínimo, 03 (três) e no máximo 08 (oito) membros, acionistas ou não da Companhia, designados como Conselheiros. 
Parágrafo 1º - Os Conselheiros serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos ilimita-
damente e facultado aos Acionistas destituir quaisquer Conselheiros, a qualquer tempo, com ou sem causa, independentemente de qualquer 
aviso prévio. Parágrafo 2º - Dentre os Conselheiros eleitos, os Acionistas nomearão o Presidente do Conselho de Administração, que utilizará 
tal designação. Parágrafo 3º -Em caso de renúncia, destituição ou vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, poderá 
ser realizada Assembleia Geral, após o evento, para a designação de um substituto, cujo mandato terminará juntamente com o dos demais 
Conselheiros. Parágrafo 4º - A investidura no cargo de membro do Conselho de Administração será efetivada por ocasião da assinatura de 
termo de posse. Artigo 16 Os membros do Conselho de Administração reunir-se-ão pelo menos uma vez por ano para análise da prestação 
de contas dos Diretores e deverão se reunir, sempre que necessário, para deliberar sobre outras matérias de sua competência, ou que lhe 
sejam atribuídas pelos Diretores ou pelos Acionistas. Parágrafo 1º - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração convocar as 
reuniões do Conselho de Administração, por meio de carta, fac-símile ou e-mail, com aviso de recebimento ou protocolo, entregue com, no 
mínimo, 08 (oito) dias de antecedência, contendo a data, hora, local e ordem do dia. Parágrafo 2º -Não sendo a reunião anual do Conselho 
de Administração convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo legal, ou não sendo qualquer reunião do Conselho 
de Administração convocada dentro de 30 (trinta) dias após a solicitação feita por qualquer Acionista, Conselheiro ou Diretor, caberá a tal 
Acionista, Conselheiro ou Diretor convocar a reunião do Conselho de Administração, observando o procedimento do Parágrafo 1º acima. 
Parágrafo 3º - As formalidades de convocação serão dispensadas caso todos os Conselheiros compareçam à reunião ou se declarem, por 
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva Reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 4º - As reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser realizadas presencialmente, ou por videoconferência ou teleconferência. Os Conselheiros que não 
puderem participar de qualquer reunião do Conselho de Administração poderão ser representados por outro Conselheiro, desde que, para 
tanto, outorguem procuração especifica contendo a respectiva instrução de voto. Parágrafo 5º - A Reunião do Conselho de Administração 
será instalada: (i) em primeira convocação com a presença de, no mínimo, metade mais 01 dos Conselheiros; ou (ii) em segunda convoca-
ção, mediante o envio de nova notificação nos termos do Parágrafo 1º, com qualquer número de Conselheiros. Parágrafo 6º - As Reuniões 
serão presididas, preferencialmente, pelo Presidente do Conselho de Administração e, na falta deste, por qualquer dos Conselheiros pre-
sentes à reunião. Caberá ao presidente da mesa indicar um dos presentes para secretariá-lo. Parágrafo 7º - Em caso de empate em 
qualquer votação do Conselho de Administração, o voto do Presidente do Conselho de Administração terá força de desempate. Caso o 
Presidente do Conselho de Administração não tenha participado da votação, será chamado a proferir seu voto a posteriori para desempatar 
a questão. Parágrafo 8º - A Reunião do Conselho de Administração tornar-se-á dispensável quando os Conselheiros, por unanimidade, 
lavrarem deliberação escrita acerca das matérias que seriam objeto da reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 9º - Todas e 
quaisquer deliberações do Conselho de Administração, aprovadas nos termos desta Cláusula, serão registradas em livros e/ou documentos 
próprios da Companhia. Parágrafo 10 - Competirá ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
(ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, bem como fixar suas atribuições; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e 
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos ou quaisquer outros atos e/ou assuntos que se refiram à Companhia; (iv) con-
vocar a assembleia-geral quando necessário ou conveniente; (v) analisar as contas da Diretoria e relatórios da Administração e recomendar, 
aos Acionistas, a aprovação ou rejeição; (vi) escolher e destituir os auditores independentes, se houver; (vii) analisar e emitir opinião sobre 
qualquer assunto que os Acionistas submetam ao Conselho de Administração; (viii) autorizar a constituição de garantias reais ou fidejussó-
rias pela Companhia, incluindo penhor, hipoteca, anticrese, fiança ou aval, quando no curso regular dos negócios da Companhia; (ix) 
autorizar os Diretores a acrescer, alterar ou remover produtos ou serviços do portfólio da Companhia; (x) criar, modificar ou abolir políticas 
comerciais, de Recursos Humanos e o organograma da Companhia; (xi) aprovar o orçamento operacional anual da Companhia; e, (xii) 
quaisquer outros assuntos, conforme  vier a ser determinado em Assembleia Geral. Seção II - Da Diretoria Artigo 17 A Diretoria será 
composta de no mínimo 03 e no máximo 08 membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 Diretor Presidente. 
Parágrafo 1º - O mandato da Diretoria será de 01 ano, permanecendo os membros em seus cargos até serem regularmente substituídos, 
nos limites legais, podendo ser reeleitos ilimitadamente. Parágrafo 2º - A investidura da Diretoria far-se-á mediante a assinatura de termo 
de posse no livro de ata da Diretoria. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, ficará esta sem efeito, salvo em caso 
de justificação apresentada pelo membro eleito e aceita pela Diretoria. Parágrafo 3º - A Diretoria terá a remuneração global que for deter-
minada em Assembleia Geral, e a sua distribuição far-se-á conforme a responsabilidade que cabe a cada um de seus membros. Parágrafo 
4º - Os membros da Diretoria terão direito de participar dos lucros do exercício social, se obedecidos os preceitos da Lei nº 6.404/76. 
Parágrafo 5º - Nos casos de ausência de qualquer Diretor, temporária ou definitiva, a sua substituição se fará por um dos demais Diretores, 
sempre por deliberação em Reunião de Diretoria. Parágrafo 6º – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer dos Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados que envolverem a Companhia em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social. Artigo 18 A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos 
Diretores, na sede da Companhia, devendo a convocação conter a ordem do dia e ser entregue aos membros da Diretoria com 10 (dez) 
dias, no mínimo, de antecedência, dispensada a observância dessa formalidade quando a reunião contar com a presença da totalidade dos 
membros da Diretoria. Os avisos serão enviados aos Diretores por carta registrada ou protocolada. Parágrafo 1º - Cada Diretor terá direito 
a um voto nas reuniões da Diretoria. Parágrafo 2º - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros 
presentes, devendo ser arquivadas na Junta Comercial competente aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante 
terceiros. Artigo 19 A Diretoria tem as atribuições e poderes que a lei lhe confere, para assegurar o regular funcionamento da Companhia. 
Parágrafo 1º - Compete aos Diretores, a quem ficam atribuídos os mais amplos e gerais poderes de administração, representar a Compa-
nhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista, sociedades coligadas, instituições financeiras em geral e todo e qualquer ente privado. Parágrafo 2º - A representação da 
Companhia se dará sempre: (i) pela assinatura conjunta de dois Diretores; ou (ii) pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador.  
Parágrafo 3º – A Companhia poderá constituir procuradores para agirem em seu nome, mediante a assinatura de 02 Diretores, contendo 
os instrumentos de mandato os poderes específicos e prazo de validade não superior a 01 ano, com exceção aos que conferirem poderes 
“ad judicia”. Parágrafo 4º – Compete aos Diretores: (i) realizar todas as operações e praticar os atos de administração necessários à con-
secução dos objetivos da Companhia, de acordo com a orientação geral dos negócios, planos e programas aprovados pelo Conselho de 
Administração; (ii) preparar os orçamentos da Companhia, incluindo o desenvolvimento do orçamento operacional anual da Sociedade, e 
submete-los à apreciação do Conselho de Administração; (iii) executar o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração, conduzindo 
os negócios sociais de acordo com este orçamento e com as políticas da Companhia. (iv) admitir e demitir empregados e contratar repre-
sentantes, fixando-lhes a remuneração, sempre dentro dos limites fixados no Plano Anual de Negócios, no Orçamento de Operações, e no 
Orçamento de Despesas de Capital da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral. Capítulo V – Do Conselho Fiscal - Artigo 
20 O Conselho Fiscal, composto de 03 membros efetivos e 03 suplentes, residentes no país, será eleito pela Assembleia Geral e terá as 
atribuições enumeradas pelo artigo 163 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente 
será instalado a pedido dos acionistas, na forma da Lei. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, quando em função, perceberão a 
remuneração fixada pela Assembleia Geral que os eleger, não podendo a mesma ser inferior, para cada membro em exercício, a um décimo 
(0,1) do que, em média, for atribuído a cada diretor. Capítulo VI – Do Exercício Social, Lucros e Fundos de Reservas - Artigo 21 O 
exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Findo o exercício social serão elaboradas as 
demonstrações financeiras exigidas por lei, com observância das prescrições legais. Artigo 22 Do resultado do exercício, após as deduções 
previstas nos artigos 189 e 190 da Lei nº 6.404/76, serão destinados 5% para a constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% 
do capital social, antes de qualquer outra destinação. Parágrafo Único A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que 
seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1°, da Lei n° 6.404/76, exceder de 30% do capital social. 
Artigo 23 Do lucro líquido, 25% serão destinados a dividendos, que serão distribuídos aos Acionistas na proporção das ações possuídas, 
ficando o remanescente à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo 1º - Não havendo oposição de qualquer Acionista presente à 
Assembleia Geral, poderá esta deliberar a distribuição de dividendos inferiores ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro. 
Parágrafo 2º - Havendo distribuição de dividendos, uma vez aprovada pela Assembleia Geral, a Diretoria fixará o prazo de pagamento 
mediante aviso aos interessados. Capitulo VII – Da Liquidação Artigo 24 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei 
ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo pela qual será processada, bem como elegerá o liquidante e, se for o 
caso, instalará o Conselho Fiscal que funcionará no período da mesma, elegendo seus membros e fixando sua remuneração. Capítulo VIII 
– Das Disposições Gerais - Artigo 25 Os casos omissos neste Estatuto serão regidos pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e disposições 
posteriores relativas à matéria. Artigo 26 O presente Estatuto Social é redigido em Português e Inglês e, em caso de divergência, prevalecerá 
a versão em Português. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tomoaki Koyasu e Marubeni Brasil S.A.,por Kazuhiro Miyauchi.

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)

Estre Ambiental S.A. 
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE nº 35.300.329.635

Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de Agosto de 2016
Aos 31/08/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Publicações Prévias: O Edital de Convocação da presente Assembleia Geral 
Ordinária foi publicado nos dias 20, 23 e 24/08/16, no DOESP, nas páginas 19, 13 e 19, respectivamente, e no jornal “Empresas & 
Negócios”, nas páginas 9, 5 e 5, respectivamente. Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/15, quais sejam, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa foram publicados no dia 1/07/16, no DOESP, página 
126, e no Jornal “Empresas & Negócios”, página 5. Presença: 94,64% do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Wilson Quintella Filho, e secretariados pelo Sr. Julio César de Sá Volotão. Deliberações: (i) Aprovar, por unanimidade dos presentes 
e sem quaisquer ressalvas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a demonstrações das Mutações do Património Líquido e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e Notas Explicativas às demonstrações financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31/12/15, 
publicados conforme relatado na seção “Convocações e Publicações Prévias acima, devidamente auditados pela Ernst & Young 
Auditores Independente S/S, conforme relatório datado de 23/06/16; e (ii) Aprovar que o prejuízo apurado no exercício social encerrado 
em 31/12/15, no montante de R$197.225.080,69, seja destinado à conta de Prejuízos Acumulados, conforme Indicado nas demons-
trações financeiras relativas ao exercido social encerrado em 31/12/15. Devido ao saldo negativo do prejuízo líquido, consignar que a 
Companhia não distribuirá dividendos referentes ao exercícios social encerrado em 31/12/15. Nada mais. São Paulo, 31/08/16. Julio 
César de Sá Volotão – Secretario da Mesa. Jucesp nº 428.595/16-9 em 29/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A. 
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/06/16
Aos 24/06/16, às 8:30, na sede. Convocação e Presença: Maioria dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Wilson Quintella Filho, - Presidente da Mesa; Julio César de Sá Volotão - Secretário da Mesa. Deliberações: (i) examinaram 
as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/15, 
e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos 
acionistas em Assembleia Geral; (ii) examinaram as DFs da Companhia e a proposta de destinação dos resultados do 
exercício social lindo em 31/12/15 consignada em tais DFs, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, 
autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral; e (iii) aprovaram a convocação 
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 27/06/16,às 10 hs, para deliberar acerca das matérias 
aprovadas nos itens (i) e (ii) acima, dentre outras exigidas por lei. Nada mais. São Paulo, 24/06/16. Julio César de 
Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 428.594/16-5 em 29/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: Em 08/07/2016, às 12 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: dispensada em virtude 
da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Foram 
eleitos, por unanimidade, para o cargo de Diretores, cujo mandato será de 01 ano: (a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, 
casado, empresário, RG 10.306.388, SSP/SP, CPF/MF 035.364.118-94, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro 
Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Presidente; (b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, 
casado, administrador, RG 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF nº 105.600.108-93, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Comercial; e (c) Marcus Vinicius Menezes 
Cardoso, brasileiro, casado, contador, CRC/RJ 0875-930-0, CPF/MF 012.187.637-36, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, 
com escritório na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Administrativo. Os 
Diretores eleitos, tomaram posse mediante assinatura do termo de posse, e declararam que não se encontram impedidos, nos 
termos da lei, de exercer os referidos cargos. Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus 
cargos até a investidura dos novos membros. A presente ata é lavrada na forma de sumário nos termos da Lei. Assinaturas: 
Mesa: Fujinori Seyama, presidente e José Feres Kfuri Júnior, secretário. Membros do Conselho de Administração: Fujinori 
Seyama, José Feres Kfuri Júnior e Yoshiaki Mizumoto. Diretores eleitos:  José Feres Kfuri Júnior, Marcos Elias Simantob e 
Marcus Vinicius Menezes Cardoso. JUCESP n° 400.514/16-3 em 14/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves. Secretária Geral.

ROBERTET DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 32008513, válida até 07/10/2018, para
Compostos organo-inorgânicos, n.e.; fabricação de à Alameda Inaja, 100, Tambore, Barueri.

Naples Viagens e Turismo S.A.
CNPJ/MF: (Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição da S.A. de Capital Fechado
Data/Hora/Local: 24/06/2016, às 11hs, Barueri/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Liliam
Silveira de Barros, RG 11.621.111-SSP/SP, CPF/MF 046.720.408-01, Presidente; e Adriana Barros Bayer, RG
12.941.159-1-SSP/SP, CPF/MF 112.976.328-50, Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) Constitui-
ção da Naples Viagens e Turismo S.A. 2) Estatuto Social com a seguinte redação: Naples Viagens e Turismo S.A. Estatuto
Social. Capítulo I-Da denominação, sede, duração e objeto. Artigo 1º-Sob a denominação de Naples Viagens e
Turismo S.A. é neste ato constituída uma S.A., de capital fechado que se regerá pelos presentes estatutos e disposições
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A Sociedade terá sua sede na Avenida Cauaxi nº 119, conjunto 132, Bairro
Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06454-020. Artigo 3º-A Sociedade poderá, a critério da Diretoria, abrir filiais,
escritórios ou sucursais, dentro e fora do território nacional. Artigo 4º-A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços
relacionados a agências de turismo e operadoras turísticas incluindo a elaboração de roteiros e a identificação de meios de
hospedagem, podendo ela, ainda, participar em outras sociedades, como quotista ou acionista. Artigo 5º-O prazo de
duração da Sociedade será indeterminado. Capítulo II-Do capital social. Artigo 6º-O capital social já totalmente subscrito
e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 5.000,00 dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, de classe
única e sem valor nominal. §1º-As ações são indivisíveis perante a Sociedade e correspondem, cada uma delas, a 1 voto
nas deliberações das Assembleias Gerais. §2º-A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações ou cautelas que as
representem, desde que satisfeitos os requisitos legais. Capítulo III-Dos órgãos da Sociedade. Artigo 7º-A Assembleia
Geral e a Diretoria são órgãos de funcionamento permanente e o Conselho Fiscal é órgão de instalação e funcionamento
transitório da Sociedade. Artigo 8º-A AGA reunir-se-á por convocação, nos termos previstos da lei, AGO nos 4 primeiros
meses após findo o exercício social e AGE sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.
§Único-Os anúncios ou convites das convocações deverão conter, ainda que sumariamente, o objeto da reunião
e designar o dia, a hora e o local para realização da Assembleia Geral. Artigo 9º-Somente poderão tomar parte das
deliberações das Assembleias Gerais os titulares de ações ordinárias nominativas devidamente registradas, em seu
nome, no livro de registro de ações da Sociedade. Artigo 10-Os trabalhos da Assembleia Geral serão iniciados em 1º
convocação com presença de sócios que representem a maioria absoluta de votos e, em 2º convocação, com qualquer
quórum e serão dirigidos por 1 presidente da mesa eleito pela própria Assembleia, o qual nomeará 1 secretário. Artigo
11-As resoluções das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se compu-
tando no cálculo os votos em branco. Artigo 12-Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por seus
procuradores ou representantes legais constituídos na forma da lei. Artigo 13-Compete à Assembleia Geral deliberar sobre
as matérias aludidas no artigo 122 da Lei 6.404/76. §Único-Dependerá de aprovação unânime dos acionistas presentes
à Assembleia as deliberações sobre: (i) qualquer redução ou aumento de capital mediante aproveitamento de reserva
de lucro ou captação de recurso mediante a emissão de novas ações, exceto sob a modalidade de subscrição pública de
ações em virtude de abertura do capital da Sociedade; (ii) abertura de capital da Sociedade; (iii) alteração do objeto social;
(iv) operações de fusão, cisão, incorporação, aquisição e alienação de participações societárias; (v) alteração da denomi-
nação social; (vi) dissolução da Sociedade. Artigo 14-Para efeitos da verificação do quórum, bem como as votações previstas
nestes estatutos sociais, serão igualmente considerados a propriedade plena ou o usufruto das ações da Sociedade. Artigo
15-A Sociedade será administrada por 1 Diretoria eleita pela Assembleia Geral e composta de 2 até, no máximo, 5 diretores,
acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 Diretor Presidente e os demais como Diretores sem designação, todos com
mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. §Único-Os diretores permanecerão em seus cargos até a eleição e posse
de seus substitutos. Artigo 16-A Diretoria terá a atribuições e os poderes que lhe confere este estatuto social para assegurar
o funcionamento regular da Sociedade. Observado o disposto no §Único deste artigo, competirá a todos os Diretores
indistinta e individualmente: (i) convocar as reuniões da Diretoria; (ii) executar e fazer cumprir as disposições destes Estatutos,
as deliberações da Diretoria, da Assembleia Geral e exercer a supervisão da Sociedade e sua Administração; (iii) representar
a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (iv) gerir e administrar os negócios sociais, interna e externamente,
contratar e demitir auxiliares e empregados, demandar, transigir, contrair obrigações, podendo inclusive alienar bens móveis,
constituir penhor de qualquer natureza, assinar cheques e títulos de crédito, realizar pagamentos, caucionar títulos ou
direitos creditórios e dar bens móveis por alienação fiduciária em garantia, organizar e apresentar anualmente o Relatório,
o Balanço Geral de todas operações sociais e praticar enfim, todos os atos relativos aos fins sociais. §Único-Na alienação
ou oneração de bens imóveis, bem como para a constituição de procuradores, será obrigatória a assinatura de pelo menos
2 Diretores. O substabelecimento de procuração somente poderá se dar se expressamente autorizado no respectivo
instrumento de mandato. Artigo 17-Os Diretores se substituirão um ao outro em seus impedimentos na ordem de sua
nomeação na ata da Assembleia que os eleger. Artigo 18-Em caso de vacância definitiva de 1 Diretor, a Assembleia Geral
escolherá 1 Diretor, o qual exercerá as funções pelo tempo que restava ao Diretor substituído. Artigo 19-Quando instalado,
o Conselho Fiscal será composto de 3 a 5 membros, e suplentes em igual número, e sua remuneração será fixada pela
Assembleia que os eleger. Artigo 20-O Conselho Fiscal é órgão não permanente que somente será instalado pela
Assembleia Geral a pedido dos Acionistas na conformidade legal. Capítulo IV-Do exercício social e das demonstrações
financeiras. Artigo 21-O exercício social terá duração de 1 ano e coincide com o ano civil. Artigo 22-Ao fim de cada exercício
social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras exigidas
pela lei das sociedades anônimas e elaboradas segundo critérios nela contidos. Capítulo V-Dos lucros e da sua distribui-
ção. Artigo 23-Do lucro líquido do exercício, observadas as deduções legais, serão destinadas as parcelas correspondentes
à reserva legal e ao dividendo obrigatório de 25% calculado sobre o lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da
Lei 6404/76. O saldo remanescente será colocado à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre sua destinação
com base em proposta da Diretoria. §1º-A Diretoria fica autorizada a levantar a seu critério, balanços mensais e semestrais,
podendo declarar dividendos à conta do lucro apurado nesse balanço, o qual deverá satisfazer todas as exigências legais,
e que serão pagos ad referendum da próxima AGO. §2º-Poderão ser declarados, a critério da Diretoria, dividendos inter-
mediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, mensais ou semestrais
e que serão pagos, ad referendum da próxima AGO, observados os limites do artigo 204 da Lei 6.404/76. Capítulo VI-Da
dissolução e da liquidação. Artigo 24-Em todos os casos de liquidação da Sociedade, a Diretoria fica automaticamente
investida nas funções de liquidante, com amplos poderes para praticar todos os atos necessários à sua liquidação, sem
prejuízo da Assembleia deliberar o que de direito. Capítulo VII-Da interpretação dos estatutos. Artigo 25-Aplicam-se aos
casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes. Passando ao item 3 da ordem do dia, foram eleitas por
unanimidade para compor o Conselho de Administração, com mandato de 3 anos: Presidente-Liliam Silveira de
Barros, acima qualificada; Diretora Superintendente-Adriana Barros Bayer, acima qualificada, Diretor Administrativo
e Financeiro-Jorge Luciano Froes, RG 17.325.094-4-SSP/SP, CPF/MF 039.834.428-03. Os Diretores eleitos foram
considerados desde logo empossados, após o cumprimento das formalidades legais, tendo eles declarado, sob as penas
da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade. Encerramento: A Ata foi lida assinada pelos acionistas e pelos componentes da diretora. Barueri,
24/06/2016. Secretária-Adriana Barros Bayer. Acionistas Presentes: Liliam Silveira de Barros, Adriana Barros Bayer. Claudia
Abrahão-OAB/SP 202795. JUCESP/NIRE 35.300.494.709 em 25/08/2016. Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.


