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Adil Negócios e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 38.763.801/0001-81

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Adil Negócios e Participações S.A., para a
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social na Rua Padre João Manoel, 235 -
Conjunto 61 - 6º Andar - São Paulo/SP, às 10:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2016, para tratar da
seguinte Ordem do Dia: 1) Liquidação e Dissolução da Sociedade; 2) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 28 de Novembro de 2016. Dirlene Cardoso Lima - Liquidante.                             (29-30/11 e 01/12)

1ª VC - São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1021745-82.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Foccos Materiais de Construção e Construtora Ltda, Rua Antonio Bonici, 118, Jardim 
Matarazzo - CEP 03811-060, São Paulo-SP, CNPJ 12.509.433/0001-56, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Minitrac Comércio de Máquinas e Implementos 
Ltda., alegando em síntese: Rescisão do contrato, declarando a propriedade da máquina Míni 
Escavadeira Kubota U15-3, série 49414, em nome da autora . Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2016. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª EmissãoEdital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser
realizada, em segunda convocação, no dia 13 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do
Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, 
“b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018;  
(ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de 
Energia (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 
MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de 
prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome 
de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste 
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo,  
29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 13 de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, 
Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a desnecessidade 
de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor 
da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco 
da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, 
caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de 
janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), 
por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a
celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta 
das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede 
social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 
São Paulo, 29 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Em 30/06/2016 e 2015 (R$ mil, exceto se indicado de outra forma)

1. Contexto operacional. A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mo-
biliários S.A. ("Corretora"), tem como objetivo social atuar no mercado de títulos e
valores mobiliários em seu nome ou por conta de terceiros, exercer funções de
agente fiduciário, administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mo-
biliários, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos, cons-
tituir sociedade de investimento, capital estrangeiro e administrar a respectiva car-
teira, emitir certificados de depósito de ações, intermediar e praticar operações no
mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas de negociação de ativos au-
torizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Títulos e Valores Mo-
biliários, abrangendo o ambiente de pregão viva voz, prestar serviços de
intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades
nos mercados financeiros e de capitais. Em sua nova estratégia de negócios, a
Corretora protocolou junto ao Banco Central do Brasil um Plano de Negócios, con-
templando aumento de capital que será destinado à cobertura dos prejuízos acu-
mulados da Corretora. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstra-
ções contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e apresenta-
das com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A emissão
das presentes demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração da
Corretora em 04 de outubro de 2016, considerando os eventos subsequentes ocor-
ridos até esta data que possam potencialmente produzir efeitos sobre estas de-
monstrações contábeis. 3. Resumo das principais práticas contábeis. a. Esti-
mativas contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas
estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e leva-
ram em consideração o julgamento da Administração para determinação do valor
adequado a ser registrado em certos ativos, passivos e outras transações. As de-
monstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vi-
das úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para demandas judiciais,
determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os resul-
tados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A Corretora re-
visa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. b. Apuração de resul-
tado. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabe-
lece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados
dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As opera-
ções com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e
despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora
dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira
são contabilizadas pelo critério pro rata dia. As operações com taxas pós-fixadas
são atualizadas até a data do balanço. c. Aplicações interfinanceiras de liquidez.
São registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos
até a data do balanço. d. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos. De acordo com a Circular nº 3.068 de 08 de novembro de 2001 e regu-
lamentação complementar, em 30 de junho de 2002, os títulos e valores mobiliári-
os são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Administração:
em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Os títulos
classificados na categoria "Para negociação" são apresentados no ativo
circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na categoria "Dis-
poníveis para venda" são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na
categoria "Mantidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisi-
ção, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos
títulos classificados na categoria "Para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de
mercado dos títulos classificados na categoria "Disponíveis para venda" são
contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido deduzido
dos efeitos tributários, e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transfe-
ridos para as respectivas contas de resultado do período. De acordo com a Circu-
lar nº 3.082 de 30 de janeiro de 2002 e regulamentações posteriores, os instru-
mentos financeiros derivativos passaram a ser classificados na data de sua aqui-
sição, de acordo com a intenção da Administração para fins ou não de proteção
(hedge). As operações que utilizam instrumentos financeiros efetuados por solici-
tação de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção
(principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de ris-
co), são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e perdas realiza-
dos e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado. e.
Negociação e intermediação de valores. Demonstrada pelo saldo das operações
de compra ou venda de títulos e valores a receber realizadas na BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por conta de clientes, pendentes
de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos.
f. Demais ativos circulantes e não circulantes. São apresentados pelo valor de re-
alização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os ren-
dimentos auferidos até a data do balanço: - Imobilizado de uso: são registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens se-
gundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20%
ao ano para "Sistema de processamento de dados" e de 10% ao ano para as de-
mais contas; - Diferido: até 03 de dezembro de 2008, quando passou a vigorar a
Carta Circular nº 3.357, e posteriormente a Resolução nº 3.617/08 do Banco Cen-
tral do Brasil que restringiu o registro de valores no ativo diferido, foram
registrados os gastos com aquisição e desenvolvimento logiciais e com a adapta-
ção de imóveis de terceiros às necessidades da Corretora pelo seu custo de aqui-
sição e formação, deduzido da amortização, sendo amortizados, respectivamente,
à alíquota de 20% ao ano e pelo prazo do contrato; - Intangível: são registrados os
direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manuten-

ção da Corretora ou exercidos com essa finalidade, conforme Resolução nº 3.642
de 26 de novembro de 2008 do Banco Central do Brasil. São representados por
softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear,
com base na vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no de-
correr de um período estimado de benefício econômico. g. Redução ao valor recu-
perável de ativos (impairment). Um ativo está desvalorizado quando seu valor
contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução CMN nº 3.566/
2008, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração
e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a
Corretora testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo
reconhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Nos semes-
tres de 2016 e 2015 não foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos.
h. Passivos circulantes e não circulantes. - Demais passivos circulantes e não
circulantes: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
cambiais incorridas até a data dos balanços; - Provisões: uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, onde é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. i. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social. A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de
15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A Contribuição Social So-
bre o Lucro é calculada considerando a alíquota de 15%. A Medida Provisória nº
675, de 21 de maio de 2015 ("MP"), elevou a alíquota da Contribuição Social para
20% com vigência a partir de 1º de setembro de 2015. j. Ativos, passivos contin-
gentes e obrigações legais. As contingências ativas e passivas e obrigações le-
gais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de
acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: - Ativos con-
tingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração
possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judici-
ais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho
como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por
recebimento ou compensação com outro exigível; - Passivos contingentes: são
constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o
posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconheci-
dos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando
individualmente relevante, e os classificados como remotos não requerem provisão
e nem divulgação; - Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: referem-se a de-
mandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalida-
de de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e
provisionados, independentemente da avaliação das chances de êxito no curso do
processo judicial. k. Caixa e equivalentes de caixa. São representados por disponi-
bilidades em moeda nacional, aplicações em mercado aberto, aplicações em renda
fixa e operações compromissadas, cujo vencimento das operações na data de efe-
tiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo:

     2016      2015
Disponibilidades      1.933          29

Caixa 629 20
Depósitos bancários 1.212 9
Disponibilidade em moedas estrangeiras 92 -

Aplicações interfinanceiras de liquidez     2.099        549
Letras do tesouro nacional 2.099 549

Títulos e valores mobiliários - livres          40     1.379
Letras financeiras do tesouro          40     1.379

Total caixa e equivalente de caixa     4.072     1.957
4. TVM e instrumentos financeiros derivativos. a. Títulos para negociação: Os
valores de custo atualizados da carteira de títulos e valores mobiliários, compara-
dos com os respectivos valores de mercado, estão assim demonstrados:

                        2016                          2015
Valor do Valor de Valor do Valor de
    Custo Mercado      Custo Mercado

Circulante 6.644 6.644   1.681   1.676
Carteira própria - Curto Prazo       6.644       6.644          302         297
Cotas de Fundo de Investimento 6.634 6.634 - -
Ações em companhias abertas 10 10 302 297
Ações recebidas por empréstimos - - - -
Vinculados compromisso recompra               -               -            56           56
Letras Financeiras do Tesouro - - 56 56
Vinculados a prestação garantias               -               -       1.323      1.323
Letras Financeiras do Tesouro - - 1.323 1.323
Não circulante 5.901 5.901  28.000   28.005
Carteira Própria       3.904       3.904            35           35
Letras Financeiras do Tesouro 3.904 3.904 35 35
Vinculados compromisso recompra       1.997       1.997       1.447      1.447
Letras Financeiras do Tesouro 1.997 1.997 1.447 1.447
Vinculados a prestação de garantias               -               -     26.518    26.523
Letras Financeiras do Tesouro - - 26.512 26.516
Notas Tesouro Nacional               -               -              6             7
Total     12.545     12.545     29.681    29.681
Os títulos são escriturais e registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia (SELIC). O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulga-
ções nos boletins diários informado pela ANBIMA. b. Em 30/06/2016 e 2015, a
Corretora não possuía saldos em operações com instrumentos financeiros derivati-
vos. No semestre findo em 30/06/2016, a Corretora apresentou ganho em seus re-
sultados com instrumentos financeiros derivativos no montante de R$ 16 (perda de
R$ 193 em 2015). 5. Permanente. Está representado substancialmente pelo imobi-
lizado, diferido e intangível. Nos semestres findos em 30/06/2016 e 2015 os saldos

Demonstrações Ajustes de Lucros ou
das Mutações do Capital Avaliação Prejuízos
Patrimônio Líquido       . Realizado Patrimonial Acumulado       Total
Saldos em 01/01/16 25.265 3 (23.501) 1.767
Rateio de prejuízos - - 15.000 15.000
Ajustes ao valor de mercado
  TVM-Derivativos - (3) - (3)
Prejuízo do semestre - - (4.617) (4.617)
Saldos em 30/06/16 25.265 - (13.118) 12.147
Mutações do Semestre: - (3) 10.383 10.380
Saldos em 01/01/15 25.265 (371) (30.423) (5.529)
Rateio de prejuízos 20.000 20.000
Ajustes ao valor de mercado
  TVM e Derivativos 371 - 371
Prejuízo do Semestre (20.510) (20.510)
Saldos em 30/06/15 25.265 - (30.933) (5.668)
Mutações do Semestre:  - 371 (510) (139)

ATIVO  Notas  30/06/16  30/06/15
CIRCULANTE     45.603     42.955
Disponibilidades  3k  1.933  29
Aplicações Interfin. de Liquidez       2.099          549

Aplicações no mercado aberto  3K  2.099  549
TVM e Instrum. Financ. Derivativos (90 dias)            40       1.379

Carteira própria  3K  40  -
Vinculados a compromisso de recompra 56
Vinculados a prestação de garantia  -  1.323

TVM e Instrum. Financ. Derivativos       6.644          297
Carteira própria 4  6.644  297

Outros Créditos      28.764     40.330
Rendas a receber  1.522  1.183
Negociação e intermediação de valores 6  18.133  31.269
Diversos 6  9.303  8.007
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa)  (194)  (129)

Outros Valores e Bens       6.123          371
Despesas antecipadas 6  6.123  371

NÃO CIRCULANTE       9.558     41.330
Realizável a Longo Prazo       6.900     36.993
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 4        5.901     28.005

Carteira própria  3.904  35
Vinculados a compromisso de recompra  1.997  1.447
Vinculados a prestação de garantia  -  26.523

Outros Créditos          999       1.200
Negociação e intermediação de valores 6  364  316
Diversos 6  635  884

Outros Valores e Bens               -       7.788
Despesas antecipadas 6  -  7.788

Investimentos            34            34
Outros investimentos  34  34

Imobilizado de uso          5       2.049       3.902
Outras imobilizações de uso  8.605  9.652
(Depreciações Acumuladas)  (6.556)  (5.750)

Diferido          5          121          207
Gastos de organização e expansão  1.074  1.074
(Amortização Acumulada)  (953)  (867)

Intangível           5          454          194
Ativos intangíveis  1.721  1.324
(Amortização acumulada)      (1.267)      (1.130)

TOTAL DO ATIVO     55.161     84.285

PASSIVO  Notas  30/06/16  30/06/15
CIRCULANTE     42.774     73.997
Captações no Mercado Aberto       1.997       1.498
   Carteira própria  1.997  1.498
Outras obrigações      40.777     72.499

Sociais e estatutárias 6  -  4.116
Fiscais e previdenciárias 6  6.723  2.393
Negociação e intermediação de valores 6  31.542  62.608
Diversas 6  2.512  3.382

Não Circulante          240          173
Exigível a Longo Prazo          240          173
Outras Obrigações          240          173

Diversas 6  240  173
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     12.147     10.115

Capital:        25.265     25.265
     De Domiciliados no país 7.1  25.265  25.265

(Prejuízos Acumulados)    (13.118)    (15.150)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     55.161     84.285

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ mil) Demonstração dos Resultados          . Notas 1ºSem/16 1ºSem/15
Receitas de Intermediação Financeira         9.962         3.111

Resultado de operações com TVM  6.320  3.203
Resultado com instrumentos financ. derivativos  16  (193)
Resultado de operações de câmbio  3.626  101

Despesas da Intermediação Financeira           (174)           (155)
Operações de captação no mercado  (168)  (119)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (6)  (36)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 9.788  2.956
Outras Receitas/Despesas Operacionais      (14.411)      (26.555)

Receitas de prestação de serviços  11.946  32.033
Despesas de pessoal  (7.217)  (10.978)
Outras despesas administrativas 8  (18.179)  (23.763)
Despesas tributárias 9  (1.336)  (23.219)
Outras receitas operacionais  672  359
Outras despesas operacionais  (297)  (987)

Resultado Operacional  (4.623)  (23.599)
Resultado Não Operacional  6  -
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro
  e Participações        (4.617)      (23.599)
Imposto de Renda e Contribuição Social  -  7.205

Ativo Fiscal Diferido 10  -  7.205
Participações Estatutárias no Lucro  -  (4.116)
Prejuízo do Período  (4.617)  (20.510)
Nº de ações ..................................:  258.788  258.788
Prejuízo por ação....................R$ -17,84 -79,25

Gradual - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ(MF) nº 33.918.160/0001-73
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

eram os seguintes:                                              2016        2015
 Custo Depreciação Líquido Líquido

Imobilizado de Uso   8.605            (6.556)      2.049      3.902
Imobilização em curso - - - 980
Instalações 1.983 (1.385) 598 795
Móveis e equipamentos de uso 2.209 (1.623) 586 822
Comunicação, processamento
   de dados e transporte 4.413 (3.548) 865 1.305
Diferido   1.074               (953)         121         207
Gastos de organização e expansão 1.074 (953) 121 207
Intangível (*)   1.721            (1.267)         454         194
Software   1.721            (1.267)         454         194
Total  11.400            (8.776)      2.624      4.303
(*) A Corretora desenvolveu o programa de Home Broker, compostos pelos sistemas
de "Negociação Eletrônica, Order Management System OMS, Sinal de Difusão e
Cotação Bovespa e BM&F, Desktop Trading System, aplicativos estes que estão
no programa de desenvolvimento da Corretora que poderão ser transferidos ou alie-
nados, com base em premissas e perspectivas futuras a Administração decidiu
constituir o ativo intangível. 6. Composição de saldos relevantes.
Ativo circulante       2016       2015
Outros créditos:
Negociação e intermediação de valores    18.133     31.269

Devedores/conta liquidações pendentes (a) 18.029 31.185
Operações de intermediação de swap - 32
Bolsas - depósito em garantia 30 -

Operações com ativos financeiros e mercadorias - 43
Outros créditos por negociação e
      intermediação de valores 74 9
Diversos      9.303       8.007

Adiantamentos e antecipações salariais 779 806
Adiantamentos para pagamento nossa conta 166 266
Adiantamentos por conta de imobilizações 986 211
Devedores p/ compra de valores e bens 4.108 2.914
Impostos e contribuições a compensar 1.025 1.176
Pagamentos a ressarcir 40 -
Valores a receber de sociedades ligadas 1.300 1.300
Devedores diversos - País 899 1.334

Outros valores e bens: Despesas antecipadas      6.123          371
Adtmento p/agentes autônomos investimento (b) 4.852 -
Outras despesas antecipadas 1.271 371

Realizável a longo prazo: Outros créditos
Negociação e intermediação de valores         364          316

Operações de intermediação de swap 364 316
Diversos         635          884

Depósitos em garantia 635 884
Outros valores e bens: Despesas antecipadas              -       7.788

Adiantamento p/agentes autônomos investimento (b) - 7.788
Passivo Circulante
Outras obrigações: Sociais e estatutárias              -       4.116

Provisão para participação nos lucros - 4.116
Fiscais e previdênciarias      6.723       2.393

Impostos e contribuições a recolher 6.723 2.393
Negociação e intermediação de valores    31.542     62.608

Credores/conta liquidações pendentes (a) 31.542 62.440
Caixa de registro de liquidação - 168

Diversos      2.512       3.382
Obrigações por aquisição de bens e direitos - 4
Provisão para pagamentos a efetuar 2.095 3.337
Credores diversos - País 417 41

Passivo não circulante
Outras obrigações:   Diversos         240          173

Provisão para passivos contingentes 240 173
(a)Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com ações realiza-
das (BM&F Bovespa) nos últimos dias do mês, e liquidados nos primeiros dias do
mês seguinte. (b)Refere-se a pagamento antecipado de prêmios de atração confor-
me contratos de prestação de serviços de distribuição de títulos e valores mobiliári-
os, cotas de fundos de investimento e derivativos. 7. Patrimônio líquido. 7.1. Ca-
pital social. O capital social de R$ 25.265 está representado por 258.788 ações
nominativas, sendo 129.394 ações ordinárias e 129.394 ações preferenciais, sem
valor nominal, totalmente integralizado, na data do balanço, por acionistas domicili-
ados no país. 7.2. Aporte de capital para absorção de prejuízos acumulados. Em 29
de fevereiro e 31 de março de 2016, os acionistas fizeram aportes de capital no
montante de R$10.000 e R$5.000, respectivamente. Em 04 e 27 de fevereiro de
2015, os acionistas fizeram aportes de capital no montante de R$11.000 e R$9.000,
respectivamente, os quais foram utilizados para absorver prejuízos acumulados e
reduzir o desenquadramento dos limites operacionais da Corretora perante o Banco
Central do Brasil e BM&FBovespa S.A. 8. Outras despesas administrativas.

       2016        2015
Despesa com comunicações 540 1.103
Despesa com processamento de dados 3.142 6.269
Despesa com serviços do sistema financeiro 1.716 834
Despesas com repasse corretagens/amortização prêmio 6.073 6.381
Despesa com serviços técnicos especializados 2.702 4.202
Despesa eventos, promoções e relações públicas 17 105
Despesa com aluguel 821 1.371
Despesa manutenção e conservação 370 275
Despesa com depreciação e amortização 481 654
Outras despesas       2.317       2.569
Total     18.179     23.763
9. Outras despesas tributárias (evento 2015)        2016        2015
IRPJ/CSLL - Incorporação das Bolsas (*) - 20.118
Despesa com ISS 311 1.329
Despesa com COFINS 782 1.444
Despesa com PIS 127 235
Outras despesas 116      93
Total       1.336     23.219
(*) Opção pela anistia prevista na Lei n° 13.097/15(evento 2015). Em 20 de janeiro
de 2015 foi publicada a Lei n° 13.097/15, na qual foi introduzido uma relevante mo-
dificação que impacta na ação de impugnação da Corretora perante o ganho incorri-
do no evento de venda das ações provenientes do processo de fusão da BMF S.A.
e Bovespa Holding S.A.. Dentro deste novo contexto, considerando os substanciais
benefícios incluídos nesta nova Lei, a Administração da Corretora decidiu optar
pelo cancelamento da referida ação de impugnação e reconhecer a obrigação tribu-
tária de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido relativamente
ao resultado obtido no evento em questão. Com isso, a Corretora obteve um des-
conto de R$111.017 sobre o total atualizado dos tributos devidos e efetuou a liqui-

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1ºSem/16 1ºSem/15
Prejuízo do semestre  (4.617)  (20.510)
Depreciações e amortizações  481  654
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  6  36
Provisão de impostos no resultado                -       (7.205)

      (4.130)     (27.025)
Variação de Ativos e Obrigações     (11.025)        5.513
(Aumento) redução em TVM

instrumentos derivativos (acima) (3.308) (1.360)
(Aumento) redução de outros créditos  (16.599) 69.933
(Aumento) redução outros valores e bens 457  1.884
Aumento (redução) operações compromissadas  (938)  (790)
Aumento (redução) em outras obrigações 9.363  (64.154)
Caixa líquido aplicado

nas atividades operacionais     (15.155)     (21.512)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:  Investimentos  -  (30)

Imobilizado de uso  9  (80)
Dividendos recebidos de coligadas/controladas
Caixa líquido aplicado nas atividades investimento  9  (110)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital  15.000  20.000
Caixa líquido proveniente

das atividades de financiamento  15.000 20.000
Aumento Líquido caixa equivalentes de caixa          (356)       (1.622)
Caixa e equivalentes de caixa

no início do semestre  4.428  3.579
Caixa e equivalentes de caixa

no fim do semestre  4.072  1.957

dação financeira do saldo restante em 4 de fevereiro de 2015 no montante de R$
9.588, que é composto conforme abaixo:         2015
Saldo a pagar (131.288)
Remissão/ Desconto 111.017
Impostos pagos - Lei 13.043 parágrafo 3º art. 42          153
IRPJ/CSLL - Incorporação das Bolsas    (20.118)
Crédito Tributário - Ativo Fiscal Diferido (ver NE 10) 10.530
Total pago em 03/02/2015       (9.588)
10. Imposto de Renda e Contribuição Social. Demonstrativo do cálculo dos en-
cargos com IR e contribuição social:                     2016                     2015
Apuração de IR/CS    IRPJ    CSLL      IRPJ     CSLL
Resultado antes da tributação sobre lucro  (5.250)   (5.250)  (23.599)   (23.599)
(-) Participações estutárias no lucro         (0)          (0)    (4.116)     (4.116)
Base de cálculo  (5.250)   (5.250)  (27.715)  (27.715)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutivéis 361 361  224 224
Provisão para devedores duvidosos 6 6  44 44
IRPJ/CSLL- Incorporação de bolsas (Ver NE 9) - - 20.118 20.118
(Reversão) provisão para
  devedores duvidosos - -  (8)  (8)
Apropriação com gastos diferidos         (5)          (5)       (60)       (60)
Lucro Real  (4.888)   (4.888)  (7.397)  (7.397)
Ativo Fiscal Diferido (*)           -            -   4.922   2.283
Total           -            -   4.922   2.283
(*) No semestre encerrado em 30/06/2015 a Corretora utilizou prejuízos fiscais e
base negativa da contribuição social para liquidar as contingências com a Receita
Federal do Brasil no montante de R$ 26.325, conforme abaixo demonstrado:

      2015       2015
      IRPJ      CSLL

Prejuízo Fiscal utilizado 26.325 26.325
Encargos de 25% IR 6.581 -
Encargos de 15% CS              -      3.949
Crédito Tributário - Ativo Fiscal Diferido      6.581      3.949
Baixa de créditos tributários     (1.659)     (1.666)
Total do Ativo Fiscal Diferido      4.922      2.283
Em 30/06/2016 a Corretora apresentava prejuízos fiscais no montante de R$ 4.888
e base negativa da contribuição social no montante de R$ 4.888; e, em 30/06/2015
no montante de R$ 7.056 para prejuízo fiscal e base negativa de contribuição soci-
al no montante R$ 7.084. 11. Contingências. Os passivos contingentes são reco-
nhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado pro-
vável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma prová-
vel saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes en-
volvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
Composição contingências
Probabilidade Qtde. Total Total
de perda: Qtde. Cível Qtde. Trabalhista Qtde. Tributária  Total    2016    2015
Provável 1 100 1 20 2 120 4 240 -
Possível     16 7.607      18        9.923        2      2.369      36 19.899 29.105
Total     17 7.707      19        9.943        4      2.489      40 20.139 29.105
12. Partes relacionadas. a.Transações com partes relacionadas. A Corretora pos-
sui com parte relacionada os valores a receber, conforme descrito a seguir:

     2016      2015
Gradual Holding     1.300     1.300
Total     1.300     1.300
As transações envolvendo parte relacionada foram realizadas em condições usu-
ais de mercado. b. Remuneração do pessoal-chave da Administração. A remunera-
ção total do pessoal-chave da Administração, para o semestre encerrado em 30/06/
2016 foi de R$ 365 (R$ 525 em 2015), a qual é considerada benefício de curto pra-
zo. 13. Responsabilidades. A Corretora é responsável pela Administração de car-
teiras de particulares, de clubes e fundos de investimento, cujo valor de patrimônio
líquido na data do balanço era R$ 4.288.285 (R$ 4.635.456 em 2015). 14. Cobertu-
ra de seguros. A Corretora adota a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir even-
tuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de de-
monstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos
auditores independentes. 15. Risco operacional e risco de mercado. Risco ope-
racional - definido como o risco de perda resultante de falha ou inadequação de pro-
cessos internos, comportamento humano e sistemas, ou ainda, proveniente de
eventos externos. Nesta definição, inclui-se o risco legal, mas não o risco
reputacional ou de negócios. A Área de Compliance e Risco da Gradual Corretora,
atualmente subordinada à Diretoria Financeira e Back Office, é responsável pela
coordenação das atividades relacionadas ao risco operacional e que têm, entre ou-
tros fins, o cumprimento do disposto na Resolução nº 3380 do Banco Central do
Brasil e Basileia 2. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos
operacionais na Corretora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da orga-
nização, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos, incorporando esse
conceito no dia a dia dos negócios. Este processo é coordenado e controlado pela
Área de Compliance e Risco que auxilia na identificação dos riscos em cada pro-
cesso da Empresa e efetua os testes nos controles definidos. Além disso, a Área
de Compliance e Risco definem e geram a metodologia e cronograma dos traba-
lhos, contando com o auxílio de sistema informatizado específico para
mapeamento, documentação, registro e análise dos riscos operacionais, provendo
sólida base de dados para a tomada de ações e eventuais melhorias nos proces-
sos da organização. Risco de mercado - o estabelecimento de estrutura de gerenci-
amento do risco de mercado está definido por meio da Resolução nº 3.464/07. O
gerenciamento de risco de mercado na Gradual Corretora é efetuado de forma cen-
tralizada, pela Área de/ Compliance e risco que mantém independência com rela-
ção à mesa de operações e demais áreas operacionais da corretora. A organização
está apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata da es-
trutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 16. Limi-
tes operacionais. Em 30 de junho de 2016, a Corretora estava enquadrada nos li-
mites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos, con-
forme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 do Conselho
Monetário Nacional e normas complementares. O índice de Basileia da Corretora
em 30 de junho de 2016 era de 9,93% (8,12% em 2015). 17. Eventos
subsequentes. Não ocorreram eventos subsequentes significativos após a data
de encerramento do semestre findo em 30 de junho de 2016.

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA  -  Diretora
SEBASTIÃO LEMES FILHO - TC CRC 1SP 131408/O-2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e Administradores da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Va-
lores Mobiliários S.A. São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis
da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Corretora"),
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das prin-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da
Administração sobre as demonstrações contábeis. A Administração da Cor-
retora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores indepen-
dentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas de-
monstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o

cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente, se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações
contábeis da Corretora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropri-
ados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Corretora. Uma auditoria inclui também a avaliação da ade-
quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressal-
va. Base para opinião com ressalva. Conforme indicado na nota explicativa nº 6,
em 30 de junho de 2016 a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliári-
os S.A. possui saldo de R$4.852 mil registrado na rubrica de "Adiantamento para

agentes autônomos de investimento", no ativo circulante, o qual refere-se à paga-
mento antecipado de prêmios. Deste saldo, o montante de R$1.587 mil corresponde
a prêmios pagos a agentes autônomos que naquela data não fazem mais parte do
seu quadro de colaboradores, e que, portanto, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, deveriam ter sido apropriados ao resultado do período. Conse-
quentemente, em 30 de junho de 2016, o ativo, o patrimônio líquido e o resultado do
período estão sendo apresentados a mais em R$1.587 mil. Conforme indicado na
nota explicativa nº 6, em 30 de junho de 2016 a Gradual Corretora de Câmbio, Títu-
los e Valores Mobiliários S.A. possui saldo de R$R$18.029 mil registrado na rubrica
de "Devedores de contas liquidação pendente", no ativo circulante, que basicamen-
te, refere-se às operações realizadas nos últimos dias do mês junto a Bolsa, e liqui-
dados financeiramente nos primeiros dias do mês subsequente. Deste saldo, o
montante de R$5.229 mil encontrava-se pendente de conciliação naquela data.
Consequentemente, nas circunstâncias, não tivemos condições de avaliar a ade-
quada apresentação deste saldo nas demonstrações contábeis em 30 de junho de
2016 tomadas em conjunto. Opinião com ressalva. Em nossa opinião, exceto pelos
efeitos dos assuntos descritos no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gradual Corretora de

Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 30 de junho de 2016, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ênfase. Chamamos a aten-
ção para a nota explicativa nº 17, onde consta que a Corretora em 30/06/2016 está
aderente aos limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura
dos ativos (Índice de Basiléia) requeridos pelo Banco Central do Brasil, e para a
nota explicativa nº 1, onde consta que a Corretora protocolou junto ao Banco Cen-
tral do Brasil um "plano de negócios" contemplando aumento de capital destinado
a dar cobertura sobre os prejuízos acumulados. Nossa opinião não está ressalvada
em função desses assuntos. Outros assuntos. Auditoria correspondente ao
semestre anterior. Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho
de 2015, apresentados para fins comparativos, foram auditados por nós, cujo relató-
rio emitido em 28 de agosto de 2015 incluía parágrafo de ênfase a respeito dos limi-
tes operacionais e não continha ressalva.

São Paulo, 04 de outubro de 2016
BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 SP 013846/0-1
Alfredo Ferreira Marques Filho - Contador CRC 1 SP 154954/O-3

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
O Comitê de Auditoria no âmbito de suas atribuições exercem as seguintes ativi-
dades: - recomendar a empresa para contratação dos Serviços de Auditoria Inde-
pendente; - revisar as demonstrações financeiras; - avaliar a efetividade das audi-
torias interna e externa dos sistemas contábeis e de controles internos de gerenci-
amento de riscos; - recomendar a correção ou aprimoramento de políticas, práticas

e procedimentos no âmbito de suas atribuições; e - verificar o cumprimento de dis-
positivos legais e normativos, regulamentos e códigos internos, com evidenciação
das deficiências detectadas. O Comitê de Auditoria desta instituição no uso de
suas atribuições e em consonância com o artigo 17º da Resolução nº 3.198 ava-
liou no 1º semestre 2016: I) a efetividade dos sistemas de controle interno da Gra-
dual, com ênfase ao cumprimento da Resolução 2554/98, e com a evidenciação

das deficiências detectadas; II) as recomendações apresentadas à diretoria e dis-
cussão daquelas porventura não acatadas e respectivas justificativas; III)
efetividade das auditorias independente e interna, quanto à verificação do cumpri-
mento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regula-
mentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas; e VI) a
qualidade das demonstrações contábeis relativas ao respectivo período, com ênfa-

se na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de
normas editadas pleo Banco Central do Brasil, com evidenciação das deficiências
detectadas. Para os itens acima avaliados, concluímos que as deficiências detec-
tadas foram levadas ao conhecimento da diretoria, bem como foram tratadas com
planos de ações formalizados com os gestores, não havendo nada de relevante
que merece ser destacado neste documento.

N.B.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da AGC de Sociedade por Ações realizada em 03/12/2015
Data, Hora e Local: 03/12/15, às 12:45 hrs, na sede. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima Ferretti e Secretário: Cleber Faria Fernandes. 
Deliberações: (a) constituir a N.B.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede em SP/SP, Rua 
Pamplona, 818 - 9°, conjunto 92; (b) fixar o capital social em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social; (d) aprovar, nos 
termos, do § 1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas 
para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2016: Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, 
RG 7.743.932-6, CPF/MF 764.868.778-04, para diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, CPF/MF 192.212.358-74, para 
diretor. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03/12/15. Sueli de Fátima Ferretti-Presidente da Assembleia e Diretora Eleita e Cleber Faria 
Fernandes-Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto: Renato Dias Pinheiro OAB/SP 105.311-A-OAB/RJ 19.553. Estatuto Social - 
Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A N.B.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma S.A. 
Artigo 2º - A companhia tem sede e foro em SP/SP. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades. 
Artigo 4º - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00. Capítulo 
III - Da Assembleia - Artigo 6º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º - A administração 
será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros. Artigo 8º - No caso de impedimento ocasional de 
um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. Artigo 9º - A diretoria tem amplos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la 
perante terceiros, em juízo ou fora dele. Artigo 10º - A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos 
os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos 
respectivos instrumentos de mandato. § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação 
de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da 
Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, 
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia lhes der. Artigo 15º - Mediante decisão 
de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento. Artigo 
16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da 
legislação aplicável. Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia. Artigo 
18º - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de 
SP/SP. Sueli de Fátima Ferretti-Presidente e Cleber Faria Fernandes-Secretário. Jucesp sob o NIRE 3530048662-5 em 17/12/2015. Flávia 
Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.

2ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias. A DOUTORA SUELI JUAREZ 
ALONSO, Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São 
Paulo, SP, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a ERIKA RAMOS DOS SANTOS (CPF 216.658.318-04) que 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA. ajuizou AÇÃO 
DE EXECUÇÃO (processo nº 0115333-37.2007.8.26.0007) para cobrança de notas promissórias 01/05 a 
05/05 vencidas, respectivamente, em 09/12/2005, 25/03/2006, 25/04/2006, 25/05/2006 e 25/06/2006, 
totalizando R$ 2.772,76 (em 29/03/2007). Encontrando-se a Executada em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 3 (três) dias pague o débito atualizado ou em 15 (quinze) dias, embargue 
ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, atualizadas e com juros de 1% (um por cento) ao mês, prazos estes que começarão a fluir após 
os 30 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos. No caso de pagamento no prazo 
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade. No caso de parcelamento, a falta de pagamento 
implicará o vencimento das parcelas e o seguimento do processo, além da imposição de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o saldo em aberto, sendo vedada a oposição de embargos (§ 5º, art. 916, CPC). 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31/10/2016. 

3ª Vara Cível – Regional Jabaquara. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado WELLINGTON DOUGLAS 
DOS SANTOS (CPF: 261.507.258-71), bem como de seu cônjuge se casado for, e demais 
interessados, expedido na Ação de Procedimento Sumário, em fase de Execução de Sentença nº 
0032707-66.2010.8.26.0003, em trâmite na 03ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, 
requerida por CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM CELESTE VIII (CNPJ: 
59.085.506/0001-93). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. IMÓVEL: Apartamento nº 134-A, localizado 
no 13º pavimento do “Bloco 1”, do Conjunto Residencial Jardim Celeste VIII, situado à Rua Aquiles 
Jovane, nº 135, Jardim Celeste(conf. Av.7), nesta Capital, contendo a área total de 79,219208m², 
sendo 51,250000m² a área real de uso privativo, e 27,969208m² a área real de uso comum.. 
Contribuinte: 157.223.0068-2(conf. R.8). Matrícula nº 55.389 do 14º CRI/SP. Conforme Laudo de 
avaliação às fls. 119 o respectivo apartamento possui sala, circulação, 02 dormitórios, banheiro, 
cozinha e área de serviço. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.17/55.389(15/05/2013) - 
PENHORA EXEQUENDA. 2. AVALIAÇÃO: R$ 206.996,71 (SETEMBRO/2016. Conf. atualização 
realizada através do site: www.aasp.org.br ). 3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 50.161,82 
(SETEMBRO/2016). 4. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 06/12/2016, às 11hs30min, 
e termina em 09/12/2016, às 11hs30min e; 2ª Praça começa em 09/12/2016, às 11hs31min, e 
termina em 23/01/2017, às 11hs30min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Fica o executado WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS, bem como 
seu cônjuge se casado for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São 
Paulo, 06 de Outubro de 2016. 

3ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008919-69.2010.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA CAMARGO FERRAZ, CPF 226.883.308-96, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Auxiliares de Administração Escolar, alegando em síntese: que é credora da 
quantia de R$ 6.292,00 (maio/2010), resultante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes, das mensalidades de maio de 2008 à janeiro de 2009, vencidas e não pagas . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 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 o decurso do 
prazo do presente edital, pague o débito, ou oponha embargos, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de “constituir-se-á, de pleno de direito o título executivo judicial 
(CPC, art. 1102 c). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2016. 

6ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003396-
02.2011.8.26.0001. A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BENEDITO 
WILSON PEREIRA, RG 13.871.840 SSP/SP e CPF/MF 045.880.018-09, que INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO NEOLATINO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para COBRANÇA 
de R$ 3.795,45 (atualizado até dez/10 - fls. 04), oriundos da prestação de serviços educacionais no 
período de Abril/2010 e de Agosto a Dezembro de 2010, devidas e não pagas. Estando o réu em lugar 
ignorado, lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

Edição genética 
contra o câncer

Pesquisadores chineses de-
ram início ao primeiro teste, 
em seres humanos, de uma 
terapia contra o câncer que se 
vale da técnica CRISPR-Cas9 
de edição genética. A CRIS-
PR-Cas9 é uma ferramenta 
bioquímica, adaptada por 
cientistas a partir da biologia 
das bactérias, que permite 
recortar trechos específi cos 
de uma sequência de DNA.

No experimento chinês, 
segundo relato publicado no 
site da revista Nature, células 
do sistema imunológico foram 
extraídas de um paciente de 
câncer de pulmão e tratadas 
com a técnica, a fi m de elimi-
nar um gene que normalmen-
te limita a resposta imune. 
As células alteradas foram 
então cultivadas e injetadas 
de volta no voluntário. Os 
pesquisadores esperam que, 
agora sem freios, as células 
possam atacar e destruir o 
câncer.

O grupo chinês informou 
que este teste inicial preten-
de verifi car a segurança da 
técnica, e está limitado a dez 
pacientes. Uma especialista 
americana ouvida pela Nature 
disse que o anúncio chinês 
poderá desencadear uma 
espécie de “corrida espacial” 
biotecnológica entre EUA e 
China (Jornal da Unicamp).

O ano da gripe
O ano do seu nascimento 

pode defi nir sua imunidade 
a diferentes tipos de gripe, 
aponta estudo publicado no 
início do mês pela revista 
Science: de acordo com 
o trabalho, o fato de uma 
pessoa ter tido contato com 
um tipo de vírus na infância 
pode não só conceder imu-
nidade contra esse mesmo 
vírus, mas também reduzir a 
suscetibilidade a variedades 
semelhantes.

Vírus da gripe são separados 
em tipos a partir de certas 
proteínas presentes em sua 
carapaça, principalmente a 
hemaglutinina (o “H” do nome 
particular de cepas como 
H1N1 ou H2N3), que é visada 
pelo sistema imunológico. O 
grupo 1 é formado pelos sub-
tipos H1, H2 e aviário H5, e o 
grupo 2 contém os subgrupos 
sazonal H3 e aviário H7.

Partindo da constatação 
de que as gripes de origem 
aviária H5N1 e H7N9 têm efei-
tos diferentes em diferentes 
grupos etários, os autores, 
baseados nos Estados Uni-
dos, levantaram dados que, 
segundo eles, comprovam 
que a primeira exposição de 
uma pessoa a um vírus de 
um grupo concede proteção 
contra infecção ou morte por 
vírus do mesmo grupo, ainda 
que com uma versão diversa 
da hemaglutinina. 

Pessoas nascidas antes de 
1968 teriam proteção especial 
contra vírus do grupo 1, e as 
nascidas depois desse ano, 
contra o grupo 2.

ARKFLEX DIVISÓRIAS ESPECIAIS LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 15003271 e requereu a Licença de Operação para, Fabricação
de Placas e Chapas de Madeira Prensada ou Aglomerada, sito à Rua José Dias, nº 272.
Jardim Fátima. Guarulhos/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 08/12/2016 às 14h00/2º Público Leilão: 19/12/2016 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, venderá em 1º ou
2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação
complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Apartamento nº 42, no 4º andar do
EDIFÍCIO TABAPUÃ, situado na Rua Antonio de Barros, nº 2.361, no 27º Subdistrito Tatuapé, com a
área útil de 122,28 m², área comum de 108,528 m², área total de 230,808 m², correspondendo-lhe
uma participação no terreno e nas coisas comuns do edifício de 0,022727, estando vinculado ao
mesmo 2 vagas indeterminadas nos subsolos do edifício. Imóvel objeto da Matrícula nº 127.104 do 9º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 08/12/2016 às 14h00.
VALOR: R$657.000,00. 2º PÚBLICO LEILÃO em 19/12/2016 às 11h00. VALOR: R$409.099,80.
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. O imóvel encontra-se
ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem
como todas as custas e despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br. Imóvel ocupado.
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.


