
O surgimento da ANEEL, 

assim como de outras 

agências reguladoras 

no Brasil, seguiu uma 

tendência observada em 

outros países e teve certo 

viés de contrapartida ao 

processo de privatização 

ocorrido na década de 90 

A demanda surgiu a partir 
do pressuposto de que a 
transferência da prestação 

de um serviço público federal 
a agentes privados deveria ser 
acompanhada de uma base mais 
sólida e de um maior rigor no 
exercício das funções de regular, 
fi scalizar, mediar e defi nir tarifas, 
com vistas a preservar o interesse 
público e garantir o equilíbrio 
do mercado. Isso porque o for-
necimento de energia elétrica é 
de competência da União, que 
pode executá-lo diretamente 
ou mediante concessão (ou 
permissão). 

Vale lembrar que agências 
reguladoras, como a ANEEL, 
devem atuar com independência 
em relação aos interesses de três 
partes diretamente envolvidas: o 
prestador do serviço, seu público 
consumidor e, fi nalmente, o pró-
prio governo, buscando sempre 
conciliá-los. Passados esses pri-
meiros 20 anos de atividades da 
ANEEL, qualquer balanço que se 
queira produzir sobre os resul-
tados de suas ações no período 
resultará em algo certamente 
influenciado pelas diferentes 
visões de distintos atores que se 
disponham a fazê-lo e, portanto, 
carecerá de unanimidade. De 
todo modo, o saldo é positivo.

A regulação do setor elétrico 
tem mostrado que sua construção 
ocorreu com solidez sufi ciente 
e necessária em suas bases 
conceituais e que a Agência tem 
obtido sucesso na busca pela sua 
evolução, seja no que diz respeito 
ao aprimoramento das regras 
inicialmente fixadas, seja no 
gradual e natural aumento, tanto 
quanto possível, do rigor nas suas 
ações de fi scalização, realizadas 
presencialmente ou à distância, 
privilegiando-se cada vez mais 
os aspectos preventivos (foco no 
futuro) em contraposição aos me-
ramente corretivos ou punitivos 
(foco no que já aconteceu). 

Para isso, basta olharmos a evo-
lução ocorrida no que se refere 
às exigências estabelecidas e aos 
mecanismos de controle voltados 
para a garantia da qualidade do 
produto oferecido e dos serviços 
prestados pelas distribuidoras 
a seus clientes, embora essa 
evolução, ingenuamente, possa 
parecer um aspecto regulatório 
de menor importância frente às 
atuais preocupações do setor. 

Tomada a cadeia de atores en-
volvidos na prestação do serviço 
público de energia elétrica (gera-
ção, transmissão e distribuição), 
as empresas de distribuição de 
energia elétrica estão mais expos-
tas a riscos, sendo que boa parte 
deles deve-se, justamente, ao fato 

de que são as distribuidoras que 
atuam como elo da cadeia com a 
população usuária desse serviço. 
Como alguns exemplos, temos:

1) - Enquanto novos empre-
endimentos de geração e de 
transmissão têm suas “tarifas” 
ou preços acordados nos leilões 
realizados pela ANEEL, as tarifas 
defi nidas para as distribuidoras 
são afetadas por uma previsão 
de mercado que pode não se con-
fi rmar, por força de fatores sobre 
os quais não exercem qualquer 
controle;

2) - Pressiona-se consisten-
temente a parcela dos valores 
cobrados dos consumidores que 
se destina efetivamente às distri-
buidoras (cerca de 16% em 2015) 
sendo o restante repassado ao 
governo sob a forma de tributos, 
aos demais agentes (geradoras e 
transmissoras) e para custeio de 
programas setoriais;

3) - São igualmente as dis-
tribuidoras que arcam com o 
aumento da inadimplência dos 
consumidores, que se amplia em 
contextos econômicos menos fa-
voráveis, fato que não as exime de 
transferir os valores devidos aos 
governos - federal e estaduais - e 
aos demais agentes;

4) - Naturalmente são as dis-
tribuidoras que respondem pela 
qualidade do produto, dos servi-
ços e do atendimento comercial 
prestado aos consumidores, 
sendo exigidas pelo regulador, 
inclusive financeiramente, a 
cumprir os padrões de qualidade 
fi xados pela regulamentação.

Claro que não se trata de jul-
gar inadequada a existência de 
padrões mínimos de qualidade e 
seu paulatino estreitamento, mas, 
apenas, de constatar e destacar 
que as distribuidoras constituem 
o elo mais fortemente afetado. 
Pode haver um conjunto de 
pressões e preocupações mais 
graves que as descritas acima, 
não apenas para as distribuidoras, 
como também para geradoras e 
transmissoras.

De todo modo, esse elenco de 
pressões ou preocupações mais 
contundentes, associado aos 
exemplos citados exige que as 
empresas disponham de uma “re-
gulação interna”, isto é, estrutura 
e recursos voltados para a gestão 
das obrigações e necessidades re-
gulatórias, com vistas a detectar 
e apontar possíveis rupturas a 
serem corrigidas e não repetidas, 
se já ocorridas, ou a serem evita-
das, se previstas a tempo.

A boa notícia é a de que há 
empresas que trabalham, neste 
exato momento, no sentido de 
prover ferramental para esses 
agentes, de modo a que possam 
atuar na condição descrita. Basta 
aguardarmos e teremos, em bre-
ve, boas novas para o cenário.

(*) - É vice-presidente da Divisão
de Utilities da Sonda IT,

maior integradora latino-americana 
de soluções de Tecnologia

da Informação.

(**) - É consultor especialista no 
mercado de Utilities, com mais de 35 

anos de experiência em atuação junto 
às principais empresas do segmento. 
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Tecnobank Tecnologia Bancária S.A. - CNPJ/MF 09.016.926/0001-40 - NIRE 35300345681
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de Julho de 2016

Data, Hora e Local: 04/7/16, às 10hrs., na sede. Convocação e Presença: Dispensada, em face da presença da totalidade. Mesa: Wagner 
Dutra de Lima - Presidente e Victor Ricardo Dutra de Lima Secretário. Ordem do Dia: a) aprovar a lavratura da ata na forma de sumário conforme 
faculta o artigo 130 § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, b) exame, discussão e votação das contas da administração e das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/15, sendo que as cópias das demonstrações financeiras foram disponibilizadas 
aos acionistas com 1 mês de antecedência da data marcada para a realização desta AGO, sendo dispensada a publicação das mesmas nos 
termos dos artigos 133, § 5°, e 294, II, da Lei 6.404/76; c) exame, discussão e votação da proposta de destinação do resultado de tal exercício; 
e d) eleição/reeleição dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade: a) Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário; 
b) aprovadas as contas, após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, e avaliação das Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício encerrado em 31/12/15, anexas a esta ata e que serão levadas a registro perante a Jucesp; c) aprovada a distribuição integral 
dos resultados apurados no referido exercício, já tendo havido o pagamento integral deles a título de antecipação, tudo conforme refletido nas 
demonstrações financeiras aqui aprovadas; d) Considerando a renúncia do Sr. Carlos Alberto Santana, CPF/MF 023.188.329-35, ao cargo de 
Diretor sem Designação Específica, e com objetivo de consolidar o mandato da diretoria, são eleitos para o cargo de Diretores pelo prazo de 3 
anos: (i) Diretor Presidente: Wagner Dutra de Lima, RG nº 17.259.686 e CPF/MF nº 077.844.138-58; e (ii) Diretor sem designação específica: 
Victor Ricardo Dutra de Lima, RG nº 17.259.619 SSP/SP e CPF/MF nº 076.075.038-62. Os Srs. aqui eleitos, Wagner Dutra de Lima e Victor 
Ricardo Dutra de Lima ficam neste ato empossados nos referidos cargos mediante assinatura de termo de posse. Encerramento: Nada mais. 
(Acionistas presentes: Wagner Dutra de Lima , Victor Ricardo Dutra de Lima.). Mesa: Wagner Dutra de Lima-Presidente e Victor Ricardo Dutra 
de Lima-Secretário. Jucesp nº 310.773/16-7 em 14/07/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036415-
40.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, . FAZ SABER a VP JEANS 
MODAS E CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.339.225/0001-32, na pessoa de seu 
representante legal, que ART NOVA BORDADOS E CONFECÇÕES - EIRELI, lhe ajuizou uma Ação 
de Procedimento Comum bem como contra ao Banco Santander (Brasil) S/A., objetivando seja a 
mesma julgada procedente, declarando inexigíveis e nulos os títulos nºs. 013006, 013007, 013008, 
013009, 013010 e 013011, com a sustação definitiva dos protestos efetuados perante o 1º, 5º e 6º 
Tabelião de Protestos de São Paulo, com a condenação das rés ao pagamento de R$ 18.957,20, bem 
como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . NADA MAIS. 

VERNIPAPER SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA EPP. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Serviços de Acabamentos Gráficos, sito à
Rua Taquari, nº 1.049. Salão 06, 07 e 08. Moóca. São Paulo/SP.
AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Auto-
motores, sito à Rua Francisco de Toledo, nº 184. Caixa D’Água. Tietê/SP.
GLP FERRARI LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação nº 29007473, válida até 19/10/2.020, para Fabricação de Produtos de Trefi-
lados de Metal, exceto Padronizados), sito à Rua Ouro Grosso, nº 1.144. Casa Verde. São
Paulo/SP.

Aeté Participações S.A.
CNPJ/MF n. 06.990.982/0001-92 - NIRE 35.300.316.002

Assembléia Geral Ordinária em 08 de setembro de 2016 (Lei n. 6.404 de 15.12.1976, artigo 131, parágrafo único)
Data e hora: 08/09/2016, às 08 hs; Local: sede social; Convocação e Presença: Totalidade; Mesa: 
Levon Kessadjikian - Presidente; Gilberto Fedi - Secretário; Publicações: (1) O relatório da administra-
ção e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2015 devidamente publicado. (2) Os demais 
avisos aos acionistas, requeridos pelo artigo 133 da Lei n. 6404/1976, consideram-se satisfeitos tendo 
por base o dispositivo contido no mesmo diploma legal, parágrafo 4º. do artigo citado. Ordem do Dia: 
(a) Aprovar o relatório da administração e demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2015 e publicado no Diário Oficial Empresarial; (b) Fixar a remuneração global da diretoria 
para o exercício de 2016 e (c) Ratificar a discrepância verificada entre o montante da remuneração 
estabelecida e a efetivamente paga para o exercício e (d) Consolidar o estatuto social. Deliberações 
Tomadas: Os senhores acionistas decidiram por unanimidade e sem quaisquer restrições (a) Aprovar 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2015 publicada no Diário Oficial Empresarial; (b) Fixar a remuneração global da presidência e 
diretoria para o exercício de 2016 em R$ 1.000.000,00, (c) Ratificar a discrepância verificada entre o 
montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo. e (d) Consolidar o 
estatuto social. Estatuto Social Consolidado Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - 
Artigo 1º: A sociedade tem a denominação social de Aeté Participações S.A., regendo-se pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sede na 
Cidade de São Paulo - SP, na Avenida Doutor Francisco Mesquita, nº. 1.575, sala 02, Vila Prudente, 
podendo abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer outra 
localidade do país ou do exterior, por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A sociedade terá por objeto: 
(i) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista; (ii) a participação 
de associações ou “joint ventures”; (iii) a administração de bens próprios; e (iv) a locação de máquinas 
e equipamentos. Artigo 4º: A sociedade tem duração por prazo indeterminado, extinguindo-se a qualquer 
tempo, observadas as formalidades legais, por decisão de acionistas que representem, pelo menos, 75% 
do capital votante. Capítulo II - Do Capital Social, Das Ações e do Direito de Preferência - Artigo 5º: 
O Capital Social é de R$ 198.234.000,00, dividido em 12.611.313 de ações ordinárias nominativas, todas 
sem valor nominal, divididas em 3 classes diferenciadas, denominadas classes ‘A’, ‘B’ e ‘C’. Parágrafo 
primeiro: As ações ordinárias possuem assegurado o direito de voto nas Assembléias Gerais, atribuindo-
-se a cada uma, um voto nas deliberações. Parágrafo segundo: Terá garantido direito de conversibilidade 
das ações em ações preferenciais sem direito de voto, na forma do artigo 16 da Lei nº. 6.404/76 (Lei das 
S/A), parágrafo único, desde que asseguradas as seguintes vantagens: a) Prioridade no recebimento de 
um dividendo mínimo e cumulativo de 8% sobre o valor do capital social; e b) Prioridade no recebimento 
do capital em caso de liquidação da sociedade. Parágrafo terceiro: Fica determinado que cada classe 
de ação tenha garantido o direito de eleger um membro do Conselho de Administração ou da Diretoria, 
se não houver Conselho de Administração. Artigo 6º: As ações serão indivisíveis perante a sociedade 
e serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, assinados por 02 Diretores, ou por um Diretor e 
um procurador expressamente autorizado para este fim. Artigo 7º: Nos aumentos de capital será res-
peitado o direito proporcional de preferência dos acionistas à sua subscrição, no prazo legal, salvo 
renúncia expressa da parte. Havendo sobra, os demais acionistas terão preferência para a sua subscri-
ção nas respectivas proporções, salvo renúncia expressa. Parágrafo primeiro: Os aumentos de capital 
da sociedade deverão ser efetuados de acordo com o cronograma de investimentos elaborado pelos 
acionistas e aprovado em Assembléia Geral. Parágrafo segundo: Nos aumentos de capital com emis-
são de novas ações deliberada pela Assembléia Geral, o preço de subscrição de novas ações deverá 
ser fixado com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme o balanço apurado e auditado 
no final do exercício que anteceder o exercício em que o aumento de capital é proposto. Parágrafo 
terceiro: Nos aumentos de capital será respeitado o direito proporcional de preferência dos acionistas 
à sua subscrição, no prazo legal, salvo renúncia expressa da parte. Artigo 8º: Caso algum acionista 
pretenda, a qualquer título, dispor de suas ações ou de parte delas sob qualquer forma, inclusive por 
venda, cessão, conferência ao capital, instituição de fideicomisso, transferência ou qualquer outra forma 
de alienação, os acionistas remanescentes terão direito à preferência na sua aquisição, na proporção 
do número de ações que possuírem na ocasião. Os direitos daqueles que não desejarem adquirir as 
ações a que têm direitos, serão distribuídos sobre os acionistas remanescentes, interessados em adquiri-
-las, respeitando a proporcionalidade das participações. Parágrafo primeiro: O exercício do direito de 
preferência regulado no caput deste artigo deverá ser exercido da seguinte forma: a) O acionista que 
desejar vender, ceder, transferir ou de qualquer forma dispor de parte ou da totalidade de suas ações (o 
“Ofertante”) e/ou receber uma proposta de terceiros, deverá, obrigatoriamente, observar o exercício do 
direito de preferência ao oferecer, primeiro, as ações que desejar vender (doravante denominadas “Ações”) 
aos demais Acionistas, mediante notificação por escrito, observadas as suas respectivas proporções no 
total das ações do capital social (excluídas as Ações do acionista que deseja dispor), especificando, se 
for o caso, o nome do proponente, o prazo, as condições de pagamento, a quantidade de Ações oferta-
das, bem como, todos os demais elementos necessários para a apreciação da oferta. b) O acionista que 
receber a oferta (o “Ofertado”) terá 20 dias, contados da data do recebimento da mesma, para manifes-
tar por escrito, se deseja ou não, adquirir as Ações ofertadas nos termos do item (a) anterior. c) Se a 
resposta for positiva, Ofertante e Ofertado deverão concluir o negócio no prazo de 20 dias. d) Caso os 
Ofertados respondam negativamente ou deixem de responder no prazo determinado no item (b) acima, 
o Ofertante que manifestou interesse em vender, ceder ou transferir as Ações estará livre para ofertá-las, 
por preço e condições idênticas àquelas oferecidas às Partes, a terceiros estranhos à sociedade. e) A 
transferência das Ações deverá ser concluída no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do término 
do prazo estipulado no item (b) acima. f) Cumpridos os termos previstos no item (e) acima, não será 
permitido aos acionistas remanescentes vetar a adesão do adquirente. g) Após o prazo de 30 dias 
referido no item (e), se não concluída a transferência das Ações ofertadas, o acionista proponente, se 
ainda desejar dispor das Ações ofertadas, deverá renovar o procedimento estabelecido neste artigo. 
Parágrafo segundo: O direito de preferência para aquisição de ações, conforme descrito neste artigo 
será mencionado no certificado de ações. Parágrafo terceiro: Caso exista previsão diversa para a 
presente regra de cessão e transferência de ações, bem como, referente ao direito de preferência dos 
acionistas, em Acordo de Acionistas vigente e devidamente arquivado na seda da companhia, na forma 
do artigo 118 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), tal previsão deverá ser necessariamente observada em 
prol de qualquer outra, ainda que constante deste Estatuto Social, desde que em consonância com a 
legislação em vigor. Capítulo III - Da Assembléia Geral - Artigo 9ª: A Assembléia Geral reunir-se-á, 
ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social para os propósitos do 
artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, e extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem, 
mediante convocação da Diretoria. Parágrafo único: A Assembléia Geral será dirigida por um membro 
da Diretoria, eleito pelos acionistas presentes no início da realização de cada Assembléia, o qual desig-
nará um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos. Artigo 10: Nas Assembléias Gerais, os procuradores 
dos acionistas deverão ser acionistas, administradores da sociedade ou advogados, e deverão ter sido 
constituídos há pelo menos 01 ano. Artigo 11: Os acionistas representados por procuradores deverão 
apresentar os respectivos instrumentos revestidos de todas as formalidades legais, podendo a adminis-
tração e os acionistas verificarem a autenticidade das procurações outorgadas. Artigo 12: Será sempre 
lavrada ata da Assembléia Geral realizada, a qual deverá ser arquivada na Junta Comercial. Artigo 13: 
As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos, se maior “quorum” não for exigido 
pela Lei ou pelo Estatuto, e por maioria definida na forma abaixo prescrita: Parágrafo primeiro: No 
mínimo 75% (do capital social votante da sociedade, nas seguintes matérias denominadas “especiais”: 
a) Resgate ou aquisição das próprias ações pela companhia ou pelas Controladas ou Relevantes e a 
declaração de pagamento de dividendos em ações ou outros títulos ou valores mobiliários da sociedade, 
de qualquer Controlada ou Relevante; a.1) “Relevante” significa, para os fins deste instrumento, uma 
sociedade na qual a companhia participe com, pelo menos, 10% de seu capital ou uma sociedade em 
que a companhia, em razão da participação na mesma, esteja obrigada a avaliar seu investimento pelo 
valor de patrimônio líquido, como determinado pela legislação fiscal ou societária; a.2) “Controlada” 
significa, para os fins do presente instrumento, qualquer empresa de que a sociedade detenha ou venha 
a deter o controle acionário; b) Quaisquer negócios ou contratos celebrados entre os acionistas e a 
própria sociedade ou qualquer Controlada, superiores a R$ 500.000,00, incluindo, sem limitação, uso 
ou exploração, sob qualquer pretexto e a qualquer título, por qualquer pessoa, inclusive os acionistas, 
de quaisquer equipamentos, instalações, bens ou outros ativos operacionais da sociedade ou das 
Controladas; c) Política de distribuição de lucros e dividendos e sucessivas alterações da sociedade ou 
das Controladas, observado o disposto na Cláusula 26 abaixo; d) Fixação de remuneração e participações 
de administradores nos lucros da sociedade, das Controladas ou Relevantes; e) Aumento de capital por 
subscrição de ações, criação de novas classes de ações, mudanças das características das ações 
existentes ou reduções do capital da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante; f) Emissão de 
debêntures, conversíveis ou não em ações, bônus de subscrição, partes beneficiárias e opções para 
compra de ações, pela sociedade ou por qualquer Controlada ou Relevante; g) Transformação da socie-
dade ou qualquer Controlada em outro tipo de sociedade; h) Cisão, fusão da sociedade ou qualquer 
Controlada, ou sua incorporação, total ou parcial, em outra, ou ainda, a incorporação, total ou parcial, 
de outra sociedade, em que figure como sucessora de obrigações assim como, assumindo integralmente 
todos os direitos e bens que lhe pertencem, sem solução de continuidade em suas operações; i) Parti-
cipação da sociedade ou qualquer Controlada em outra ou em grupos de sociedade ou consórcios, como 
definido na Lei nº. 6.404/76, ou ainda, em qualquer outro tipo de associação; j) Requerimento ou sus-
pensão de autofalência, insolvência, recuperação extrajudicial ou judicial ou a extinção, liquidação ou 
dissolução da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante; l) Alterações do Estatuto Social, ou 
documento societário de efeito similar da sociedade ou de qualquer Controlada ou Relevante, salvo em 
caso de exigência legal; m) Alteração ou determinação do número, bem como a eleição dos administra-
dores da sociedade; n) Alienação ou aquisição de participações em outras empresas registradas no ativo 

permanente da sociedade; o) Constituição de ônus reais ou pessoais, inclusive fianças para garantir 
obrigações de terceiros; p) Alienação a qualquer título, inclusive com conferência ao capital de outras 
empresas, bens do ativo permanente, cujo valor exceda a R$ 500.000,00; q) Constituição de garantias 
de qualquer natureza por obrigações próprias da sociedade, excedentes a R$ 2.000.000,00; r) Constituir 
dívida, contrair empréstimos ou operações para obter crédito, bem como, pagar antecipadamente ou 
fazer novação de dívidas no montante total agregado superior a R$ 2.000.000,00. Parágrafo segundo: 
No mínimo 65% do capital votante da sociedade nas seguintes matérias denominadas “especiais”: a) 
Escolha do auditor independente; b) Constituição de ônus reais por obrigações próprias da sociedade; 
c) Constituição de garantias de qualquer natureza por obrigações próprias da sociedade, superior a R$ 
500.000,00 até o montante de R$ 2.000.000,00; d) Constituir dívida, contrair empréstimos ou operações 
para obter crédito, bem como, pagar antecipadamente ou fazer novação de dívidas no montante total 
agregado de principal igual ou superior a R$ 500.000,00 até o montante de R$ 2.000.000,00; e) Esta-
belecer políticas fiscais e contábeis e aprovar balanços e demonstrações financeiras anuais ou semes-
trais; f) Aprovação do plano anual de investimento no ativo fixo da sociedade e de investimentos extra-
ordinários sob o mesmo item da sociedade; g) Aprovar a emissão pública de notas promissórias no 
Brasil ou no exterior. Parágrafo terceiro: As matérias atinentes à realização das Assembléias Geral 
Ordinária e Extraordinária serão pautadas pelos artigos 132 e seguintes da Seção II, Capítulo XI da Lei 
nº. 6.404/76, ou legislação específica e superveniente. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 14: A 
companhia será administrada por uma Diretoria composta de 03 membros, pessoas naturais, acionistas 
da sociedade ou não, residentes no país, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, 
facultada a sua reeleição. Parágrafo primeiro: Caberá a cada uma das classes de ação a eleição de 
um Diretor. Parágrafo segundo: No caso de impedimento temporário, os Diretores se substituirão 
reciprocamente. Em caso de vacância, os acionistas detentores da classe de ação que elegeu o respec-
tivo diretor, no prazo de até 30 dias, nomearão seu substituto, que exercerá o mandato pelo prazo que 
caberia ao substituído. Artigo 15: A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passi-
vamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 
como, autarquias, sociedades de economia mista ou paraestatais competem a quaisquer 02 Diretores 
conjuntamente. Parágrafo único: Nos limites de suas atribuições e poderes, é facultado aos Diretores 
constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser de prazo 
indeterminado. Artigo 16: Compete a Diretoria, além das demais atribuições legais: a) fixar a orientação 
geral dos negócios sociais; b) eleger dentre os seus membros o Presidente e Secretário das Assembléias 
Gerais; c) eleger e destituir o Conselho das Controladas, se houverem, bem como, auditar a qualquer 
momento os livros das sociedades Controladas, requerer informações com relação a contratos celebra-
dos ou a celebrar, bem como, quaisquer outras providências que se tornarem necessárias. Caso um 
Diretor deseje individualmente uma auditoria em item específico, deverá arcar com os custos de serviço 
contratado; d) convocar, ordinária ou extraordinariamente, as Assembléias Gerais da sociedade; (e) 
manifestar-se sobre relatórios e contas da administração das sociedades Controladas; f) distribuir, 
dentro dos limites estabelecidos anualmente pela Assembléia Geral, a remuneração dos membros da 
administração da sociedade, quando globalmente determinada pelos acionistas; g) manifestar-se sobre 
as propostas apresentadas por qualquer acionista à Assembléia Geral; h) manifestar-se sobre qualquer 
ato ou contrato apresentado pela Diretoria da sociedade e de suas Controladas; i) autorizar a represen-
tação da sociedade por um de seus Diretores ou procurador, nos termos deste Estatuto; j) deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos, mencionados ou não no presente Estatuto Social, por solicitação dos acio-
nistas. Artigo 17: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse 
no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de 30 dias a contar de sua nomeação. Artigo 18: A Diretoria 
reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos, uma vez por ano, sendo presididas pelo Diretor 
que for escolhido na ocasião. Parágrafo único: Além de tratar dos atos relevantes de gestão, a Diretoria 
reunir-se-á para deliberar, precipuamente, sobre os seguintes assuntos: a) elaboração de regras básicas 
necessárias à organização e operacionalização da sociedade; b) manter o controle geral dos resultados 
de todas as decisões da Assembléia Geral dos Acionistas; c) preparar relatórios e demais documentos 
que se fizerem necessários para apresentação à Assembléia Geral de Acionistas. Artigo 19: A aprova-
ção de matérias ocorrerá por maioria simples, desde que cumpridas as determinações desse Estatuto. 
Artigo 20: Das deliberações da Diretoria, lavrar-se-á ata no livro próprio e nos atos que envolvam ter-
ceiros, ocorrerá o arquivamento na Junta Comercial. Artigo 21: O ato que caracterizar o desvio de poder 
implicará em destituição do cargo, por decisão em Assembléia Geral, alcançando a rescisão do liame 
contratual e reparação dos eventuais prejuízos, perdas e danos. Artigo 22: A remuneração dos Diretores 
será fixada em Assembléia Geral, em montante global, e será composta de honorários e de uma parti-
cipação anualmente deliberada pelos acionistas em Assembléia Geral, calculada sobre o lucro apurado. 
Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 23: A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 
(três) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei. Parágrafo 
primeiro: O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas, observa-
das as prescrições legais, solicitem sua instalação. Parágrafo segundo: A Assembléia Geral perante a 
qual foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal deverá eleger seus componentes e fixar sua remune-
ração. Artigo 24: Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, nos seus impedimentos ou faltas, 
ou no caso de vaga no respectivo cargo, pelo suplente na ordem decrescente de idade. Parágrafo único: 
O mandato do membro do Conselho Fiscal terminará na Assembléia Geral Ordinária que se seguir à 
sua instalação. Capítulo VI - Do Exercício Social, Dos Lucros e Dos Dividendos - Artigo 25: O 
exercício social coincidirá com o ano civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que 
será levantado o balanço geral e demonstrativos dos resultados do exercício, observadas as disposições 
legais vigentes. Artigo 26: Após as deduções legais e participações previstas em lei, a Assembléia Geral 
decidirá sobre a distribuição dos lucros. Dos lucros líquidos serão destinadas quotas para constituição 
da reserva legal e a importância para a formação de reserva de contingência. O saldo que resultar poderá 
ser partilhado, no todo ou em parte, como dividendo, aos acionistas ou ser transferido para o exercício 
seguinte tudo em conformidade com o que decidir a Assembléia Geral pelos votos favoráveis de acio-
nistas representando a maioria do capital com direito a voto. Fica estipulado um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% sobre o lucro líquido da companhia em cada exercício social. A Assembléia Geral, 
por outro lado, mediante o consentimento de todos os acionistas presentes, poderá decidir pela distri-
buição de um dividendo inferior a 25% ou mesmo pela retenção de todo o Lucro. Parágrafo primeiro: 
A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços semestrais, ou a qualquer tempo, para efeito 
de apuração de lucros, eventual distribuição de dividendos ou constituição de reservas na forma da lei, 
cabendo aos acionistas determinar a destinação dos resultados. Parágrafo segundo: Por deliberação 
da Diretoria, a companhia poderá pagar ou creditar aos seus acionistas, de forma individualizada, juros 
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados 
à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP ou de outra que venha a substituí-la, 
observadas as disposições legais. Parágrafo terceiro: A critério da Diretoria, os juros de que trata o 
parágrafo segundo, poderão ser pagos mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente 
ou anualmente, com base nos lucros existentes apurados em balanço a ser levantado para essa finalidade 
na ocasião. Capítulo VII - Da Liquidação e das Disposições Gerais - Artigo 27: A sociedade se dis-
solverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de decisão dos acionistas em 
Assembléia Geral, especialmente convocada para tal fim, e respeitando o quorum estabelecido no Artigo 
13 acima. Parágrafo único: Compete à Assembléia Geral estabelecer a forma de liquidação, bem como, 
eleger o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 28: Os casos omissos neste Estatuto serão 
decididos pelas disposições legais aplicáveis e deliberações da Assembléia Geral. Artigo 29: A compa-
nhia observará todos os Acordos de Acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, 
cabendo à administração abster-se de registrar as transferências de ações contrárias aos seus respec-
tivos termos e cabendo ao Presidente da Assembléia Geral ou da Diretoria, abster-se de computar os 
votos proferidos com infração dos mencionados Acordos de Acionistas. Capítulo VIII - Da Arbitragem 
e do Foro - Artigo 30: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Estatuto que não possa ser 
acordada pelos acionistas de forma consensual, deverá ser resolvida através de arbitragem a ser con-
duzida por árbitros que componham o quadro e na forma regulamentada pela Câmara de Arbitragem da 
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, obrigando-se os acionistas, administradores e a sociedade 
por esta forma de solução independentemente de qualquer outra, por mais específica e privilegiada que 
seja, obrigando-se pela assinatura do compromisso arbitral na forma que vier a constar do regulamento 
da Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Por fim, fica eleito o Foro 
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para a execução da decisão arbitral, se porven-
tura houver necessidade, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Artigo 
31: Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, que não puderem ser solucionadas pela 
arbitragem, fica desde já eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Leitura e lavratura da Ata: dada a palavra 
aos presentes para debates, e, como ninguém quis fazer uso da mesma, foi encerrada a sessão para a 
lavratura desta ata, que, foi lida e por todos e achada conforme, aprovada e assinada. (i) Sr. Levon 
Kessadjikian, Presidente da mesa; (ii) Sr. Gilberto Fedi, Secretário; Acionistas: (1) Feditália Participações 
Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações Ltda., Sr. Levon Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., 
Sr. Roberto Gallo, cujas assinaturas constam da lista de presença em anexo. São Paulo, 08/09/2016. 
Levon Kessadjikian - Presidente; Gilberto Fedi - Secretário. Acionistas: Kess Participações Ltda. 
- Levon Kessadjikian - sócio; Feditália Participações Ltda. - Gilberto Fedi - sócio; RDR Participações 
Ltda. - Roberto Gallo - sócio. Controle Interno – Assinaturas: Narciso Fabri - Diretoria Financeira; 
Vagner Campos - Gerência Financeira; Almir Nicolau - Contador - Controladoria - CRC/SP n. 
1SP159416/08; Eduardo Lins - Advogado - OAB/SP n. 122.319. Jucesp nº 443.458/16-6 em 14/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OSVALDO FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001 18 - NIRE 35.300063341 - Ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 12 de Setembro de 2016 - Aos doze dias do mês de setembro de 2016, às 10:00 (dez) horas, em sua sede 
social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP 06465-100, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
acionistas da Osvaldo Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social 
da empresa, convocados por carta, configurando-se a Assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, 
que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir o 
senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) Proposta de modificação do artigo 8º dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação; 
(b) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; (c) Destinação do Resultado do Exercício;(d) Eleição da Diretoria, bem como a fixação de 
seus honorários; e, (e)- Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os docu-
mentos de que trata o artigo 131, da Lei nº 6:404, de 15/12/1976, com as alterações posteriores. Barueri, 31 de agosto de 2016. Patrícia 
Beltran Fernandes - Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente submeteu aos acionistas 
a proposta de modificação do artigo 8º dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação. Após a apreciação da proposta verificou-se a sua 
aprovação, por votação unânime, em razão do que o artigo 8º dos Estatutos Sociais passa a vigorar com o seguinte teor: Capitulo III - Da 
Administração - “Artigo 8º - A sociedade será administrada por 1 (uma) diretoria composta por 6 (seis) diretores, assim designados: Di-
retor Presidente; Diretor Vice Presidente; Diretor Financeiro; Diretor Técnico Industrial; e, 2 (dois) Diretores Adjuntos, sempre acionistas e 
residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Cada diretor, antes 
de entrar no exercício de suas funções, caucionará 100 ações da sociedade, próprias ou de terceiros, como garantia de sua gestão. Essa 
caução não será levantada senão o depois de haver o diretor deixado o cargo após aprovação das últimas contas por ele apresentadas. 
Parágrafo 2º - A investidura dos diretores far-se-á mediante o termo lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo res-
pectivo diretor. Os diretores reeleitos serão empossados pela Assembleia ·Geral que os reeleger, dispensadas quaisquer formalidades. 
Parágrafo 3º - Os honorários dos diretores serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger ou reeleger”. Prosseguindo, a Sra. Presiden-
te apresentou à deliberação dos acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações 
Financeiras pertinentes, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, informando ainda que os referidos documentos 
foram publicados simultaneamente no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, da Capital de São 
Paulo, edição de 30 de agosto de 2016. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados 
à unanimidade, sem restrições. Dando sequência, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos com base nos lucros 
líquidos apurados no exercício findo em 31/12/2015, computando-se parte da conta “reserva de lucros”, de exercícios anteriores, subme-
tendo a proposta à discussão e votação, verificando-se que a mesma foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proce-
der o pagamento da quantia de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, 
iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a primeira em 1º/04/2016, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, 
vencendo-se a última em 1º/03/2017. Continuando, a Sra. Presidente informou aos presentes que se deveria eleger os membros da Dire-
toria para o mandato estatutário de 3 (três) anos, ou seja, para os exercícios de 2016, 2017 e 2018. Procedida a escolha e apurados os 
votos verificou-se que foram reeleitos por unanimidade para compor a diretoria os seguintes: Diretor Presidente: Patrícia Bêltran Fernan-
des, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 15.676.012-5-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. 
sob nº 282.042.568-25, residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 110, Apartamento 52, bloco “e”, Vila Leopoldina, CEP 
05305-001, na Capital de São Paulo; Diretor Vice-Presidente: Nelson Fernandes, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de 
identidade RG. nº 2.871.660-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 101.014.038-87, residente e domiciliado na Rua Vitorino de Carvalho, nº 
131, Alto de Pinheiros, CEP 05447-140, na Capital de São Paulo; Diretor Financeiro: Flávio Tadeu Barbosa, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.926. 326-1 - SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 118.464.278-86 residen-
te e domiciliado na Alameda das Violetas nº 262, Morada das Flores, CEP 06519-490 no Município de Santana do Parnaíba, Estado de 
São Paulo; Diretor Técnico Industrial: Carlos Francisco Fernandes Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº 12.748.249-0-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 177.977.008-18, residente e domiciliado na Alameda dos 
Cravos, nº 41, Aldeia da Serra, CEP, 06519-500, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; Diretor Adjunto: Coraci 
Gallo Barbosa, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.233.651-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 
118.870.598-90, residente e domiciliada na Alameda dos Manacás, nº 298, Morada das Flores, CEP. 06519-480, Município de Santana do 
Paranaíba Estado de São Paulo e, por fim, Diretor Adjunto: Odila de Camargo Fernandes, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédu-
la de identidade RG nº 5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-00, residente e domiciliada na Rua Desembargador 
do Vale, nº 1.055, apartamento 83, Vila Pompéia, CEP, 05010-040, na Capital de São Paulo, estendendo-se o mandato até 30 de abril de 
2019.Em seguida a Assembleia deliberou que os diretores da sociedade terão seus honorários globais, no montante de R$4.320.000,00 
(quatro milhões e trezentos e vinte mil reais), na forma a que alude o artigo 152, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976) a serem distribuídos entre 
si, de comum acordo, no curso do triênio que compõe o seu mandato. Foram referendados todos os atos praticados pela diretoria no seu 
extinto mandato. Outrossim, os diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer a atividade mercantil. Os diretores reeleitos já estão devidamente empossados e possuem domicilio retro identificado. 
Encerrando-se os assuntos a serem tratados, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi 
assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos estar conforme o original. a) Patricia Beltran Fernandes - Presidente; 
Nelson Fernandes - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes; Nelson Fernandes; Odila de Camargo Fernancles; Ivone Beltran 
Fernandes; lvani Regina Camargo Fernandes; Sioni Camargo Fernandes; Sueli Camargo Fernandes Fonseca; Carlos Francisco Fernandes 
Júnior; Wagner Vaner Salvatico; Coraci Gallo Barbosa; Maurício Beltran Fernandes; Ronaldo Beltran Fernandes. Declaremos esta conforme 
o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 
artigo 1º: Prof. Franco Moreno Corrêa - Advogado - OAB/SP nº 30.191. JUCESP nº 429.645/16-8 em 30/09/2016.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROC. nº 0022643-57.2011.8.26.0004. 
A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do Estado de São Paulo, Dra. Lúcia 
Helena Bocchi Faibicher, na forma da lei, etc. FAZ SABER a Aldo Norman Valdebenito Baeza, CPF. 
872.975.828-91, que C. Módulo Coop. de Trabalho de Professores e Aux. de Adm. Escolar no 
processo 0022643572011, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.280,45 
(Set/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não 
pago. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando 
ciente, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de que na hipótese 
de não oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, (art. 702 do CPC). 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP.,05.09.2016 

Protisa Indústria de Produtos Alimentícios S/A.
CNPJ : 77.187.029/0001-59

Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31/12/15 e 2014.

Ativo     31.12.2015     31.12.2014
Circulante 2.513.147,86 2.487.917,16
Disponível 10.298,17 10.298,17
Caixa e Bancos 10.250,55 10.250,55
Titluos e Valores Mobiliarios 47,62 47,62
Outros Créditos 2.502.849,69 2.477.618,99
Impostos à Recuperar 539.850,26 539.850,26
Adiantamento para
 Fornecedores/Funcionários 1.313.696,67 1.313.696,67
Outros Créditos 649.302,76 624.072,06
Ativo não Circulante
Ativo Realizável à Longo Prazo 501,07 501,07
Créditos e Valores 501,07 501,07
Depósitos para Investimentos 501,07 501,07
Permanente 14.248.846,11 14.282.665,29
Investimentos 10.817.443,12 10.851.262,30
Participação Outras
 Empresas-Método de Custo 10.817.443,12 10.851.262,30
Imobilizado 3.423.377,88 3.423.377,88
Bens em Operação-Custo 6.674.868,61 6.674.868,61
Depreciações Acumuladas (3.251.490,73) (3.251.490,73)
Intangivel 8.025,11 8.025,11
Marcas e Patentes 28.637,03 28.637,03
Depreciações Acumuladas (20.611,92) (20.611,92)
Total do Ativo 16.762.495,04 16.771.083,52

Passivo     31.12.2015     31.12.2014
Circulante 1.192.877,16 898.993,30
Obrigações Sociais e Fiscais 284.971,60 284.971,60
Obrigações Diversas 907.905,56 614.021,70
Passivo não Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo 308.978,47 314.733,64
Pis/Cofins Parcelamento 308.978,47 314.733,64
Patrimônio Líquido 15.260.639,41 15.557.356,58
Capital Social 12.013.938,45 12.013.938,45
Reservas de Capital 766.637,00 766.637,00
Reserva de Incentivos Fiscais 766.637,00 766.637,00
Reservas de Lucros 459.999,18 459.999,18
Reserva Legal 459.999,18 459.999,18
Lucros (Prejuízos) Acumulados 2.020.064,78 2.316.781,95
Prejuízos Acumulados 2.316.781,95 2.505.232,80
Resultado do Exercício (296.717,17) (188.450,85)
Total do Passivo 16.762.495,04 16.771.083,52

Demonstração do Resultado      31.12.2015     31.12.2014
Despesas Operacionais (296.717,17) (188.450,85)
Despesas Gerais e Administrativas (270.787,85) (219.638,53)
Despesas com Impostos e Taxas (24.394,40) (27.192,19)
Despesas com Receitas Financeiras (1.534,92) 58.379,87
Resultado Operacional (296.717,17) (188.450,85)
Resultado não Operacionais
Resultado Antes do IR e CSLL (296.717,17) (188.450,85)
Resultado do Exercicio (296.717,17) (188.450,85)

Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.S.as, cumprimento disposições estatutária as Demonstração Financeiras relativas ao exercicio social 
encerrado em 31/12/15. Colocamo-nos outrossim, á disposição, para quaisquer outras informações ou esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas: Contexto Operacional - A Sociedade tem por ativi-
dadetivo principal, a indústria e comércio de alimentos, serviço de preparo, 
tratamento e beneficiamento de matéria prima para a indústria de alimen-
tos, comercializando no mercado interno e externo. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras da empresa 
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, condizente com a legislação fiscal e societária. Principais Práti-
cas Contábeis - a) Disponível-São valores representados por liquidez ime-

diata em moeda corrente e depósitos bancários à vista. b) Investimentos- 
Os investimentos em Participações Societárias estão demonstrados pelo 
custo, e atualizados monetariamente até 31/12/95. c) Imobilizado - Está 
demonstrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetaria-
mente até 31/12/95. d) Direitos e Obrigações - Os direitos e obrigações 
são representados ao valor de custo ou de realização, acrescidos quando 
aplicável, dos respectivos encargos e variações auferidos/incorridos até as 
datas de encerramento dos exercícios. As contingências e questionamentos 
fiscais são registrados quando sua realização for provável e aceita pelos 
consultores jurídicos externos da empresa, mediante cálculos e provisões 
de valores por eles determinados. e) Apuração do resultado - As receitas e 
despesas foram reconhecidas na demonstração de resultado observando 
o regime de competência dos exercícios. Estoques - Os valores na conta 
estoques 0 em 2015 e 0 em 2014) estão demonstrados ao custo médio 
das compras. Patrimonio Líquido - O Capital Social em 31/12/15, é de R$ 
12.013.938,45 divididos em 1.160.767 ações ordinárias nominativas, com 
valor nominal de R$ 10,35 cada uma.
 Aroldo de Lara Cardoso  Luis Carlos de Araujo
 Diretor Presidente  CRC/SP.260610/0-0

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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CRONOGRAMA DO e-SOCIAL PARA EMPRESAS DO SIMPLES
O e-Social para empresas do Simples Nacional será diferenciado, quais 
os itens obrigatórios para essas empresas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA SEM RETIRADA DE PRÓ-LABORE EM UMA EMPRESA PODE 
SER FUNCIONÁRIA EM OUTRA EMPRESA?

Perante a legislação trabalhista não existe impedimento em o 
sócio de uma empresa ser empregado em outra empresa que não 
seja aquela que ele é sócio.

FALTAS ABONADAS PARA O ESTAGIÁRIO
Faltas de estagiários não são abonadas, conforme a lei de estágio, 
mesmo que estas forem justificadas com atestados, como calcular as 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECUSA EM ALMOÇAR NA EMPRESA
Empresa fornece refeição própria, entretanto possui um funcionário 
que se recusa a comer a refeição oferecida pela empresa, ficando 
sem comer nada durante o horário de trabalho, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DEMITIDO SEM JUSTA COM AVISO PRÉVIO INDE-
NIZADO, QUANDO COMEÇA A CONTAR O AVISO?

Conforme prescreve o art. 20 da IN/MTE 15 de 2010, o aviso prévio, 
independentemente de ser indenizado ou trabalhado, o prazo de 
trinta dias conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação, 
que deverá ser formalizada por escrito.

REVERTER O CARGO DE CONFIANÇA
Empresa pode retirar o cargo de confiança de um colaborador 
(gerente), que esteja enquadrado no art. 62 inciso II da CLT e deixar 
de pagar o adicional de 40% e voltar à marcação de ponto, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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