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1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Flavio Guimarães da Silva Filho, 
REQUERIDO POR Flavio Guimarães da Silva e Cristiane sattolo guimarães da silva - PROCESSO 
Nº1002771-16.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 14/03/2016, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de Flávio Guimarães 
da Silva Filho, CPF 228.569.378-88, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, por ser portador de Paralisia 
Cerebral Quadriplágica Espática (CID G 80.0), sendo nomeados como CURADORES, seus 
genitores, Sr. Flávio Guimarães da Silva e Sra. Cristiane Sattolo Guimarães da Silva. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2016.  

GOTALUBE ADITIVOS LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 29007544, 
válida até 08/12/2018, para Fabricação de outros produtos 
químicos não especifi cados anteriormente sito na RUA MOU-
RATO DE OLIVEIRA, 501, CACHOEIRINHA, SÃO PAULO.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imó-
veis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem
maior lance oferecer, através de Leilão Online em 16 de Dezembro de 2016 a partir das 9h30 horas pelo
site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Fabio Zukerman, com escritório na Rua Tenente
Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 719. O Leilão será regido pelas normas e
disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que
os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável.
Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote: 1 - Descrição: Sala Comercial, 2 vagas no Pque
Residencial Aquarius em S.Jose Campos/SP - SALA COMERCIAL C/ 02 VAGA DE GARAGEM –
BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS* Avenida Cassiano Ricardo, nº 319 - Sala 604 -Tipo 05
- Pátio Business - Empreendimento Pátio das Américas* Área privativa: 66,90m² * Área construída:
151,89m²* Matrículas: 232.778 do 1º CRI de São José dos Campos/SP.* Contribuinte: 40.0301.0008.0067
- Prefeitura de São José dos Campos/SP. OBS.: Com direito ao uso de duas vagas de garagem em lo-
cais indeterminados, conforme Matrícula.- Valor médio mensal Condomínio: R$ 762,26- Valor médio
mensal IPTU: R$ 139,21 - LOCALIZAÇÃO: Excelente localização, região com todos os melhoramentos
públicos, próximo a Praça Pirapema. - Lance Inicial: R$ 412.000,00 Lote: 2 - Descrição: Chácara
com Piscina no Bairro Rio Acima, Monte Mor/SP - CHÁCARA C/PISCINA - BAIRRO RIO ACIMA*
Rua Carlos Romário Benedicto, nº 442 - Loteamento Campos de Monte Mor* Área de terreno:
1.542,60m² * Área construída: 215,95m² * Matrícula: 10.821 do CRI de Monte Mor/SP* Contribuinte:
27.32.20.0325.01.0000 - Prefeitura de Monte Mor/SP- Valor médio mensal IPTU: R$ 92,80 - LOCALIZA-
ÇÃO: Com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 319.000,00 Lote: 3 -
Descrição: Apto. 3 dorms, 1 vaga no Centro em Campo dos Goytacases/RJ - APARTAMENTO C/ 03
DORMITÓRIOS E 01 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO CENTRO* Rua Ipiranga, nº 182 - Apto 102 -
Edifício Portal do Ipiranga* Área privativa: 77,38m² * Área construída: 102,78m² * Matrícula: 14.073 do 2º
CRI de Campos dos Goytacazes/RJ* Contribuinte: 0000124228- Prefeitura de Campos de Goytacazes/
RJ- Distribuição Interna: Três dormitórios, sala de estar/jantar, terraço, cozinha, área de serviço, ba-
nheiro social. OBS.: Com direito a uma vaga de garagem no estacionamento do Edifício, conforme
Matrícula.LOCALIZAÇÃO: Excelente localização, próximo av. 28 de Março, com todos os melhoramen-
tos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 131.000,00 Lote: 4 - Descrição: Casa na Bela Vista
em Palhoça/SC - CASA - BAIRRO BELA VISTA* Rua José João Barcelos, nº 375 - Casa nº 31 - Tipo A
- Subtipo AA - Condomínio Terra Nova Palhoça I* Área de terreno: 143,00m² * Área construída: 46,72m²
* Matrícula: 48.679 do CRI de Palhoça/SC* Contribuinte: 01.04.002.7811.000.16 - Prefeitura Municipal de
Palhoça/SC - LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado em bairro residencial, com todos os melhoramentos
públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 85.000,00 Lote: 5 - Descrição: Casa no Monte Encanta-
do em Cavalcante/GO - CASA - BAIRRO MONTE ENCANTADO* Rua São Judas Tadeu, nº 326 - Lt.03
- Qd.76 - Loteamento Morro Encantado* Área de terreno: 600,00m² * Área construída: 336,20m² (na Pre-
feitura)* Matrícula: 7.501 do CRI de Cavalcante/GO* Contribuinte: 002.076.0003.000 - Prefeitura de Ca-
valcante/GO- Distribuição Interna: Dois dormitórios sendo duas suítes, sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, área de lazer, terraço. LOCALIZAÇÃO: Bairro residencial, com todos os melho-
ramentos públicos. - Lance Inicial: R$ 175.000,00 Lote: 6 - Descrição: Casa, 3 dorms em Sta. Bárba-
ra do Sapucaí, Piranguinho/MG -CASA C/ 03 DORMITÓRIOS - BAIRRO SANTA BÁRBARA DO
SAPUCAÍ* Rua Sebastião Sobrinho, nº 379 - Loteamento São Benedito* Área de terreno: 300,00m² *
Área construída: 157,92m² (na Matrícula) e 195,00m² (na Prefeitura) * Matrícula: 2.247 do CRI de
Brazópolis/MG* Contribuinte: 885.001.006.000023.000279.0001(Insc. Imob) - Prefeitura de Piranguinho/
MG- Distribuição Interna: Sala de estar , tv e jantar, três dormitórios sendo uma suíte, cozinha, banheiro
social, área de serviço coberta, quintal e varanda na frente. LOCALIZAÇÃO: Bairro residencial, com to-
dos os melhoramentos públicos, próximos a Av. Cel José Geraldo Félix da Mota. - Lance Inicial: R$
149.000,00 Lote: 7 - Descrição: Área Industrial em Canabarro, Teutônia/RS - ÁREA INDUSTRIAL -
BAIRRO CANABARRO* Rua Carlos Arnt, nº 715 * Área de terreno: 18.749,28m² * Área construída:
13.949,37m² ( Matricula nº 3.053).* Matriculas: 3.053 - 3.054 e 3.059 do CRI de Teutônia/RS* Contribuin-
te: 3011.000808 - 3011.000809 e 3011.000806 - Prefeitura de Teutônia/RS - LOCALIZAÇÃO: Ótima loca-
lização, com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 5.430.000,00 Lote:
8 - Descrição: Apto. no Centro em Caçador/SC - APARTAMENTO - BAIRRO CENTRO* Rua Ernesto
Martello, nº 132 - Apto 402 vaga nºs 402A/402B - Edifício Boungainville *Área privativa: 183,55m² (apto)
e 15,63m² (cada vaga)*Área construída: 192,03m² (apto) e 16,35m² (cada vaga)* Matrículas: 15.822 do
CRI de Caçador/SC* Contribuinte: 001.01.069.0677.008 - Prefeitura de Caçador/SC - LOCALIZAÇÃO:
Imóvel em Bairro residencial,acesso as principais vias, com toda infraestrutura e comércio local. - Lan-
ce Inicial: R$ 268.000,00 Lote: 9 - Descrição: Terreno no Pque. Bandeirantes em Rio Verde/GO - TER-
RENO – BAIRRO PARQUE BANDEIRANTES* Rua Marcha para o Oeste, s/nº - Quadra 01/08 - Lote A*
Área de terreno: 7.000,00m² * Matrícula: 68.231 - CRI de Rio Verde/GO* Contribuinte: 1.23.00089.00150-
1 - Prefeitura de Rio Verde/GO.OBS.: Terreno não demarcado. LOCALIZAÇÃO: Ótima localização, re-
gião com todos melhoramentos públicos, avenida com diversos comércios e serviços. - Lance Inicial:
R$ 4.697.000,00 Lote: 10 - Descrição: Galpão Industrial, Distrito de Abrantes em Camaçari/BA -
GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO DE ABRANTES* Rodovia BA 099 - Estrada do Coco Km 9,5 *
Área de terreno: 10.850,00m²* Área construída: 3.744,00m² (na Matrícula) e 4.197,95m² (in loco)* Matrí-
cula: 13.300 do 1º CRI de Camaçaria/BA* Contribuinte: 94108 - Prefeitura de Camaçari/BA.
OBS.:Unidade comercial composta por 03 prédios:(i) Galpão 01 - Área construída de 1.911,36m² (in
loco)(ii) Galpão 02 - Área construída de 244,42m² (in loco)(iii) Galpão 03 - Área construída de 2.042,17m²
(in loco)(iv) Pavimentação em paralelepípedo - 3.714,47m² (in loco)- Valor médio mensal IPTU: R$
3.777,82 - LOCALIZAÇÃO: Terreno com formato irregular, topografia plana, estando no nível do greide da
rua com um acesso pela Rodovia BA-099. - Lance Inicial: R$ 8.693.000,00 Lote: 11 - Descrição: Terre-
no no Bairro Tânia em Santa Cruz Cabrália/BA - TERRENO – BAIRRO TÂNIA* KM 03 da Estrada Santa
Cruz Cabrália - denominado Sítio Primavera/Visgueiro* Área de terreno: 471.964,00m²* Matrícula: 1.537
do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA.* Contribuinte: 01.04.217.1462.001 - Prefeitura de Santa Cruz
Cabralia/BA.- Valor médio mensal IPTU: R$ 5.868,09 - LOCALIZAÇÃO: Localização em averiguação
pelo responsável - Lance Inicial: R$ 3.685.000,00 Lote: 12 - Descrição: Loja no Bairro São José em
Aracaju/SE - LOJA - BAIRRO SÃO JOSÉ* Rua Lagarto, nº 1664 * Área de terreno: 369,62,00m² * Área
construída: 246,11m² * Matrícula: 8.769 do 4º CRI de Aracaju/SE* Contribuinte: 23.01.023.0164.00-001
(Insc. Cad.) - Prefeitura de Aracaju/SE - LOCALIZAÇÃO: Bairro com todos os melhoramentos públicos.
Imóvel com fácil acesso e próximo a Avenida Barão de Maruim. - Lance Inicial: R$ 540.000,00.

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

COLUMBIA S/A
CNPJ: 01.544.197/0001-92

Relatório da Diretoria
Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os Balanços Patrimoniais levantado em 31 de dezembro de 2015, acompanhando das Demonstrações do Resultado,
Mutação do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data. Atenciosamente, A Diretoria

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)
       Controladora          Consolidado

Ativos Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8  1.659  2.822  21.274  20.611
Contas a receber de clientes 9  7.432  2.985  203.942  251.944
Créditos a receber 10  6.516  3.392  358  346
Estoques 11  -  -  36.324  60.985
Adiantamentos a terceiros 12  1.215  1.199  13.984  58.230
Dividendos a receber  1.563  856  1.563  536
Beneficío FUNDAP 13  -  -  172  2.439
Impostos a recuperar 14  669  654  32.237  25.660
Imposto de renda e
 contribuição social a recuperar -  -  1.104  814
Despesas pagas
 antecipadamente  431  851  1.074  1.193
Ativos mantidos para venda 7  3.579  5.426  35.704  39.403
Total do ativo circulante  23.064  18.185  347.736  462.161
Ativo não circulante

Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 9  -  -  13.014  946
Créditos a receber 10  82.875  74.022  38.940  28.463
Depósitos judiciais  -  -  765  828
Caução FUNDAP 13  -  -  1.342  5.986
Impostos a recuperar 14  -  -  23.116  -
Imposto de renda e
  contribuição social diferidos 15  -  -  11.345  6.301
Total do Realizável
 a longo prazo  82.875  74.022  88.522  42.524

Propriedade para investimento 16  6.608  6.608  10.838  12.290
Imobilizado 17  15.422  16.393  18.877  20.319
Intangível 18  1.662  2.277  5.641  5.081
Investimentos 19  13.111  31.813  9.913  13.868
Total do ativo não circulante  119.678  131.113  133.791  94.082

Total dos ativos  142.742  149.298  481.527  556.243

       Controladora          Consolidado
Passivos Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Passivo circulante
Financiamentos e empréstimos 21  19.647  28.850  229.785  270.184
Fornecedores e outras
 contas a pagar 22  14.061  8.235  139.368  170.603
Adiantamento de clientes  -  -  3.629  2.791
Salários e encargos sociais  2.978  1.616  4.633  3.942
Impostos e contribuições
  a recolher 23  3.491  1.104  4.595  7.039
Imposto de renda e
 contribuição social a pagar  -  -  9  133
Dividendos a pagar  -  -  455  135
Receita diferida  -  -  166  126
Passivos mantidos
  para venda 7 e 19  16.019  17.951  44.711  42.884
Total do passivo circulante  56.196  57.756  427.351  497.837
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos 21  41.601  7.950  33.472  8.002
Adiantamento de clientes  -  -  20.577  -
Impostos a recolher 23  -  -  -  196
Provisão para contingências 24  -  -  3.473  1.074
Imposto de renda
 diferido passivo  2.247  2.247  2.247  2.247
Provisão para passivo
  a descoberto 19  53.108  41.323  5.532  5.484
Total do passivo não circulante  96.956  51.520  65.301  17.003
Patrimônio Líquido 25
Capital social 150.772  70.000  150.772  70.000
Capital social a integralizar (3.364)  (2.148)  (3.364)  (2.148)
Adiantamento para futuro
  aumento de capital  1.621  50.491  1.621  50.491
Ajuste de avaliação patrimonial  127  250  127  250
(Ágio) Deságio em transações
  de capital  (27.477)  (14.435)  (27.477)  (14.435)
Prejuízos acumulados (132.089)  (64.136) (132.089)  (64.136)
Patrimônio líquido atribuível
  aos controladores (10.410)  40.022  (10.410)  40.022
Participação dos não
   controladores  -  -  (715)  1.381
Total do patrimônio líquido (10.410)  40.022  (11.125)  41.403
Total dos passivos 153.152  109.276  492.652  514.840
Total dos passivos e
   patrimônio líquido  142.742  149.298  481.527  556.243

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)
       Reserva de

Adian- Ajuste (Ágio)             lucros Total do
tamento de Deságio Reserva patrimônio Partici-

Capital para  ava- em tran- de Pre- líquido pação de Total
social  futuro  liação sações Re- reten- juízos atribuível não Patri-

Capital a inte-  aumento patri-   de serva ção de acumu-  aos contro-  contro- mônio
 social gralizar de capital monial   capital  legal   lucros    lados      ladores  ladores  líquido

Saldo em 1 de janeiro de 2014  70.000  (2.148)  -  250  -  687  508  (19.307)  49.990  (1.369)  48.621
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (46.024)  (46.024)  (14.504)  (60.528)
Total de outros resultados
  abrangentes do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (46.024)  (46.024)  (14.504)  (60.528)
Adiantamentos para futuro aumento
  de capital  -  -  50.491  -  -  -  -  -  50.491  -  50.491
Aumento de capital social
 (não controladores)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  300  300
Dividendos complementares em 2014  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (135)  (135)
Variação de participação em minoritários  -  -  -  -  (14.435)  -  -  -  (14.435)  17.089  2.654
Reserva legal e reserva de retenção
  de lucros  -  -  -  -  -  (687)  (508)  1.195  -  -  -
Saldo em 31 de dezembro de 2014  70.000  (2.148)  50.491  250  (14.435)  -  -  (64.136)  40.022  1.381  41.403
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (67.953)  (67.953)  (7.608)  (75.561)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  -  164  -  -  -  -  164  -  164
Outros resultados abrangentes  -  -  -  (287)  -  -  -  -  (287)  -  (287)
Total de outros resultados abrangentes
  do exercício  -  -  -  (123)  -  -  -  (67.953)  (68.076)  (7.608)  (75.684)
Adiantamentos para futuro aumento
  de capital  -  -  28.538  -  -  -  -  -  28.538  -  28.538
Integralização de capital  -  2.148  -  -  -  -  -  -  2.148  -  2.148
Aumento de capital social  80.772  (3.364)  (77.408)  -  -  -  -  -  -  - -
Aumento de participação em controlada  -  -  -  -  (13.042)  -  -  -  (13.042)  5.512  (7.530)
Saldo em 31 de dezembro de 2015  150.772  (3.364)  1.621  127  (27.477)  -  - (132.089)  (10.410)  (715)  (11.125)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)

       Controladora          Consolidado
Fluxo de caixa das Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
 atividades operacionais
Resultado líquido do exercício  (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Ajustes para:
Depreciação 17  2.987  1.712  6.836  4.141
Amortização 18  641  521  1.009  728
Resultado da venda de ativos
  imobilizado 17  297  (1)  666  110
Provisão para devedores
  duvidosos  -  -  1.009  -
Despesa de juros com
 empréstimos e financiamentos  5.198  5.007  34.942  33.644
Despesa de juros com partes
  relacionadas  4.598  3.450  3.861  1.865
Receita de juros com partes
 relacionadas  (14.188)  (7.695)  (1.105)  (71)
Variação cambial sobre
 empréstimos  -  -  -  7.295
Resultado de equivalência
  patrimonial 19  24.214  (2.429)  2.130  (1.062)
Resultado de equivalência
  patrimonial - operações
   descontinuadas 19  24.926  37.816  50  46
Despesas de juros de
 desconto de duplicatas  -  -  3.495  -
Provisão para contingências  -  -  1.649  -
Baixa de ativo biológico  -  -  241  -
Provisão para perda em mutuo
 com partes relacionadas  4.463  -  5.784  -
Provisão para imposto de
 renda e contribuição social  -  -  16  1.256
Constituição de tributo diferido  -  -  (6.554)  2.421
Valor justo do ativo biológico  -  -  (531)  24.851
Outros  -  (372)  -  (381)
Mensuração a valor justo de
  propriedades para investimento -  -  6.949  -
Resultado na venda de
 investimetos - operações
  descontinuadas (1.574)  -  (1.574)  -
Variação nos ativos e
 passivos operacionais
Contas a receber de clientes  (4.447)  (1.797)  30.949  (10.290)
Créditos a receber  (793)  (163)  956  (1.078)
Estoques  -  -  24.651  (20.074)
Adiantamentos a terceiros  (16)  2.775  44.614  (5.216)
Beneficío FUNDAP  -  -  2.267  (917)
Impostos a recuperar  (15)  (334)  (29.417)  (18.501)
Despesas pagas antecipadamente  420  (654)  171  (928)
Adiantamento parceria agrícola  -  -  (226)  (996)
Depósitos judiciais  -  -  63  260
Caução FUNDAP  -  -  4.644  816
Fornecedores e outras
  contas a pagar  5.826  1.995  (28.644)  72.937
Adiantamento de clientes  -  -  21.438  1.402
Salários e encargos sociais  1.362  1.008  499  1.172
Impostos a recolher  2.387  900  (920)  (1.650)
Receita diferida  -  -  40  -
Parceria agrícola a pagar  -  -  -  702
Provisão para contingências  -  -  750  (112)
Outros fluxos de caixa de
  atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos (6.371)  (6.570)  (38.911)  (38.950)
Imposto de renda e
 contribuição social pagos  -  -  (430)  (901)
Fluxo de caixa líquido (usados nas)
  provenientes das atividades
   operacionais  (18.038)  (10.855)  15.806  (8.009)
decorrente de operações
 continuadas  -  -  29.472  5.867
decorrente de operações
  descontinuadas  -  -  (13.666)  (13.876)
Fluxo de caixa de atividades
  de investimento
Empréstimos a receber de
 terceiros - concedidos  -  -  (150)  -
Empréstimos a receber de partes
 relacionadas - concedidos  (47.496)  (50.297)  (10.351)  (8.163)
Empréstimos a receber de partes
 relacionadas - recebidos  47.564  8.603  12.547  410
Juros recebidos de empréstimos
 com partes relacionadas  5.473  1.847  -  -
Aquisição de imobilizado 17  (5.017)  (8.282)  (5.780)  (18.214)
Venda de imobilizado 17  2.704  82  2.752  489
Aquisição de intangível 18  (26)  (1.476)  (1.567)  (3.977)
Aumento de capital em investidas  (30.750)  (2.688)  -  -
Aquisição de participação
  acionária  em investidas  (8.105)  -  (8.105)  -
Caixa recebido da venda
  de ativos (Interporti)  -  -  3.289  3.251
Dividendos recebidos de investidas  837  2.741  837  2.741
Investimentos em ativo biológico  -  -  (1.878)  (4.890)
Fluxo de caixa usado nas
 atividades de investimento  (34.816)  (49.470)  (8.406)  (28.353)
decorrente de operações
 continuadas  -  -  (6.065)  (10.728)
decorrente de operações
 descontinuadas  -  -  (2.341)  (17.625)
Fluxo de caixa de atividades
 de financiamento
Novos empréstimos e
  financiamentos  com terceiros  8.180  28.139  438.734  443.942
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos com terceiros  (18.048)  (14.185) (506.769)(454.745)
Novos empréstimos
 e financiamentos
  com partes relacionadas 77.754  46.885  35.450  2.647
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos com partes
   relacionadas (46.881)  (48.192)  (5.003)  (2.113)
Aumento de capital de acionistas
  não controladores  -  -  -  173
Aumento de capital  30.686  -  30.686  399
Adiantamento para futuro
  aumento de capital  -  50.491  -  50.491
Caixa líquido proveniente das
  (usados nas) atividades
   de financiamento  51.691  63.138  (6.902)  40.794
(Redução) Aumento líquido em
  caixa e equivalentes de caixa  (1.163)  2.813  498  4.432
Efeito da variação cambial sobre
  o caixa mantido  -  -  165  121
Caixa e equivalentes de caixa
  em 1º de janeiro  2.822  9  20.611  16.058
Caixa e equivalentes de caixa
  em 31 de dezembro  1.659  2.822  21.274  20.611
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados  Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)

        Controladora              Consolidado
Nota 31/12/15 31/12/14    31/12/15    31/12/14

Receita 26  48.451  27.987  1.440.424  1.254.563
Custo das mercadorias
 vendidas e dos serviços
    vendidos 27  (53.314)  (29.982) (1.415.280) (1.204.678)
Resultado bruto  (4.863)  (1.995)  25.144  49.885
Despesas com vendas 27  (359)  (128)  (9.560)  (8.121)
Despesas gerais e
 administrativas 27  (13.562)  (7.993)  (48.079)  (39.845)
Outras receitas (despesas)
 operacionais líquidas 27  5  13  (1.918)  (1.335)
Resultado da venda de
 ativos imobilizado (297)  1  (294)  18
Resultado de equivalência
 patrimonial 19  (24.214)  2.429  (2.130)  1.062
Mensuração a valor justo de
 propriedades para investimento  -  -  (6.949)  -
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras
  líquidas e imposto de renda
    e contribuição social (43.290)  (7.673)  (43.786)  1.664
Despesas financeiras 28  (11.637)  (8.656)  (24.141)  (16.898)
Receitas financeiras 28  338  8.112  2.870  2.803
(Perdas) Ganhos com
  variação cambial 28  (112)  9  2.770  (1.660)
Receitas (despesas)
 financeiras líquidas (11.411)  (535)  (18.501)  (15.755)
Resultado antes do
  imposto de renda
   e contribuição social (54.701)  (8.208)  (62.287)  (14.091)
Imposto corrente 29  -  -  (16)  (1.256)
Imposto diferido 29  -  -  6.554  (53)
Imposto de renda e
  contribuição social  -  -  6.538  (1.309)
Lucro (Prejuízo) líquido do
 exercício das operações
  continuadas  (54.701)  (8.208)  (55.749)  (15.400)
Prejuízo das operações
  descontinuadas 7 e 19  (13.252)  (37.816)  (19.812)  (45.128)
Prejuízo líquido
 do exercício (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Atribuível aos acionistas
 da Companhia  (67.953)  (46.024)  (67.953)  (46.024)
Participação dos
 não controladores  -  -  (7.608)  (14.504)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)

        Controladora              Consolidado
31/12/15 31/12/14    31/12/15   31/12/14

Resultado líquido do exercício  (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Ajuste de conversão de
  investimento no exterior  164  -  164  -
Outros resultados abrangentes  (287)  -  (287)  -
Total de resultados
 abrangentes  (68.076)  (46.024)  (75.684)  (60.528)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Columbia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade
anônima de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de servi-
ços em estabelecimentos de armazéns gerais e silos, em prédios próprios ou
locados e com equipamentos próprios ou arrendados para o armazenamento
e conservação de mercadorias em geral. A Companhia, em conjunto com
suas controladas, compartilha estruturas de custos corporativos, gerenciais
e operacionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em
cada uma das empresas segundo a proporcionalidade das mesmas em rela-
ção a tais custos. A Companhia tem sua sede na cidade de Cotia, Estado de
São Paulo, na Avenida Pasadena, 104 - Parque Industrial San José, CEP
06715 - 864. No final do exercício de 2014, a Administração da Companhia
iniciou um processo de reestruturação de seus negócios com i) a colocação
a venda de 3 das suas controladas (Energia Florestal, Operflora e
Pelletbraz); e ii) com o encerramento das atividades na Columbia Logística,
conforme explicado na nota explicativa 7 Ativos mantidos para a venda e
operações descontinuadas. Em 01 de fevereiro de 2015, a Companhia ven-
deu sua participação na Pelletbraz aos acionistas minoritários. Estrutura de
capital da Companhia e capital circulante líquido Em 31 de dezembro de
2015, a Companhia apresenta uma posição capital circulante líquido conso-
lidado negativo no montante de R$ 79.615 (R$ 35.676 negativo em 31 de
dezembro de 2014) e prejuízo de R$ 75.561 (R$ 60.528 em 31 de dezembro
de 2014), que foram fortemente impactados pelos resultados negativos nas
operações de importação e distribuição Pet Coke e financiamento de
“Trapped Cash”, ocorridos na controlada Columbia Trading S.A., os quais
estão suportados por garantias reais. O resultado negativo também foi
impactado pelo prejuízo apurado em suas investidas classificadas como
operações descontinuadas, sendo que as suas participações nas empresas
Energia Florestal S.A. e Operflora - Operações Florestais S.A., foram vendi-
das em 28 de julho de 2016, conforme nota explicativa 36 - Eventos
subsequentes. Outro fator foi o forte impacto no resultado financeiro, gerado
pela captação de recursos para suprir a necessidade da caixa de suas
investidas que estão classificadas com operações descontinuadas. A ativi-
dade de logística apresentou resultado negativo em 2015. Em virtude da
consolidação das atividades de armazenagem e logística nas unidades de
Itajaí e Curitiba, estão atingindo um grau de maturidade planejado, dentro do
exercício 2016. No início de 2016, as atividades de Logística da unidade de
Cajamar-SP, foram desativadas por não apresentar o resultado esperado
dentro do planejamento aprovado pela Administração. A Administração to-
mou e vem tomando uma série de medidas de forma a reverter as perdas
geradas pelos motivos descritos: • Reestruturação das operações de pet
coke, substituindo a importação por fornecimento nacional, sem a necessi-
dade de estocagem, e seguindo o modelo de “pricing” praticado no mercado
nacional; •  Reestruturação do quadro de funcionários, buscando a adequar
a estrutura a nova realidade do mercado. • Em 28 de julho de 2016 determi-
nados ativos e passivos foram liquidados, conforme nota explicativa 36 -
Eventos subsequentes. A Administração avalia constantemente a habilidade
da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de
que possui recursos para dar continuidade a seus negócios futuros. A Com-
panhia conta, se necessário, com o apoio financeiro da parte relacionada
ECOM SUD CORP. Adicionalmente, a controlada Columbia Trading S.A. conta,
se necessário, com o apoio financeiro da parte relacionada EISA - Empresa
Interagrícola S.A. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade
às normas do CPC As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foi autorizada pela diretoria em 30 de setembro de 2016. b. Base de
mensuração As demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram preparadas considerando o custo histórico com base de valor, com
exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo
valor justo por meio de resultado e dos ativos biológicos. c. Moeda funcio-

nal e moeda de apresentação As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e
de apresentação da Companhia e de suas subsidiárias, com exceção de
sua controlada indireta Hiking Trade S.A. - situada no Uruguai - que utiliza
o dólar americano como moeda funcional. Todas as informações financeiras
apresentadas em R$ foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamen-
tos Na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, a Administração da Companhia utilizou julgamentos estimativas e pre-
missas no processo de aplicação das políticas contábeis. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconheci-
das prospectivamente. Julgamentos As informações sobre julgamentos re-
alizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significati-
vos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas: •
Nota explicativa 4.m. e 20 - Ativos biológicos • Nota explicativa 15 - Im-
postos diferidos • Nota explicativa 16 - Propriedades para investimento
Incertezas sobre premissas e estimativas As informações sobre as in-
certezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significati-
vo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de
dezembro de 2016 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 09 - Perda estimada de créditos de liquidação duvidosa • Nota
explicativa 11 - Estimativa na perda dos estoques • Nota explicativa 4.m.

e 20 - Ativo biológico • Nota explicativa 24 - Provisão para contingências
Mensuração do valor justo Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Companhia e suas controladas requerem a mensuração dos valores jus-
tos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A equipe de
avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajus-
tes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de
corretoras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar os valores jus-
tos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros
para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do
CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações
devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Companhia e suas controladas usam dados observáveis de merca-
do, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferen-
tes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. •
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não
são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos
valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 16 - Propriedades para investimento • Nota explicativa 31 -
Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

Xavier Richard Marie Esteve - Diretor Presidente                                        Alessandro Romano - Diretor Financeiro                                Pedro Henrique Meirelles Silva - CRC 1SP 221785/O-7

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da companhia.

SINDICATO DOS CARREGADORES AUTÔNOMOS HORT. PESC. CENT. ABAST. ALIM. DO EST. DE SÃO PAULO 
- CNPJ/MF n° 69.131.290/0001-09 - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Pelo presente edital, 
fi cam convocados todos os associados desde sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, a comparecerem 
no dia 30.11.16 às 16:00 horas em primeira convocação, em sua sede social, sita a Av. Gastão Vidigal n° 1946 - Prédio CGC 
- Vila Leopoldina, São Paulo - Capital, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, tendo por objetivo a seguinte ordem 
do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 2 - Leitura, discussão e aprovação da previsão 
orçamentária para o exercício de 2017, com o parecer do Conselho Fiscal, Não havendo número sufi ciente de associados 
para a realização da Assembleia em primeira convocação, a mesma será efetuada uma hora após, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de associados presentes. São Paulo, 22 de novembro de 2016. José Pinheiro de Souza - presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 30 de novembro de 2016.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
RECEITA
Renda Tributária 1.834.360,00
Renda Social 360.540,00
Renda Patrimonial 60.932.00
Total da Receita 2.255.832,00
Imobilização de Capitais 199.165.00
Total Geral 2.454.997,00

DESPESAS
Administração Geral 2.029.642,00
Assistência Social 213.180,00
Despesas Extraordinárias 2.900,00
Total das Despesas 2.245.722,00
Aplicação de Capitais 209.275.00
Total Geral 2.454.997,00

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 30/11/2016
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC ISP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC ISP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC ISP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
RENDA TRIBUTÁRIA 
Contribuição Sindical..................................................................................................  1.834.360,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades .............................................................................................................. 343.407,00 
Serviços ...................................................................................................................... 17.133,00 360.540,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras................................................................................................  60.932,00
DESPESAS ..........................................................................  2.255.832,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL ......................................................... 
Desp. c/ Pessoal e Encargos ....................................................................................... 552.113,00 
Serviços de Terceiros - Pj ........................................................................................... 85.142,00 
Serviços de Terceiros - Pf ........................................................................................... 583.626,00 
Despesas Diversas ...................................................................................................... 350.870,00 
Materiais Ofi cina ......................................................................................................... 16.760,00 
Fundo Amparo Carregador .......................................................................................... 420.800,00 
Assistência Médica ..................................................................................................... 20.331.00 2.029.642,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................. 
Assistência Jurídica ....................................................................................................  213.180,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe ..............................................................................................  2.900.00
TOTAL DO LUCRO BRUTO  ........................................................  10.110,00

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

CIEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPELHOS CONVEXOS LTDA - EPP, torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 29007532,
válida até 25/11/2019, para Vidros curvos, fabricação de, sito à Rua Guaranésia,
1087, Vila Maria Baixa, São Paulo/SP.

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

23ª VC – Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PROCESSO Nº 
1016520-58.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Duque Gadelho Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ENDOTECH BRASIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
EQUIPAMENTOS,CNPJ 01.146.126/0001-31, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de ELIAS MAURICIO ANTONIO, visando a receber R$ 15.000,00, representados por dois 
cheques de R$ 7.500 (20/03/2012 e 15/04/2012) sacados contra a agência 1196 do Banco do 
Brasil. 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 de 20 dias, 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. 

Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda.
CNPJ/MF nº 13.074.436/0001-77

Edital de Convocação de Assembléia Geral de Sócios
Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda,
convocados a comparecer na assembleia a ser realizada no dia 20/12/2016, às 09 horas, em 1º convocação, quando a assembleia
instalar-se-á com sócios que representem o mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo dia, às 9:30 horas, em 2º convocação,
quando a assembleia instalar-se-á com a presença de representantes de qualquer parte do capital social, no estabelecimento
da sociedade situado na Avenida Ragueb Chohfi, 2142, Bairro São Mateus, São Paulo/SP, para deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: 1) mudança do endereço da sede e dos demais estabelecimentos da sociedade; 2) decisão sobre inatividade
dos estabelecimentos da sociedade; 3) fechamento do estabelecimento da sociedade situado na Estrada Presidente Juscelino
kubitscheck de Oliveira, 1192, Guarulhos/SP, em razão de jamais o mesmo ter sido ativado de fato; 4) nomeação de novos
administradores da sociedade. 5) exercício da preferência na venda das quotas do sócio Alan Augusto Vaz Maia, que deseja
retirar-se da sociedade. 6) redução do quorum para as deliberações previstas nas cláusulas 12,16,23 do contrato social.
SP, 09/12/2016. Leonardo Miguel Severini-Administrador; Fernando Villas Boas-Administrador. (10.13.14/12/2016)

SCRAK S.A. - CNPJ.MF 02.951.376/0001-07 - NIRE 35.300.158.652
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 10/01/2017, às 15 horas, na
sede social da companhia, Rua Manoel da Nobrega, 2016, Paraíso, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) Aprovação
do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Quadros Analíticos referentes ao exercício social findo
em 31/12/2015; (ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. SP, 09/12/2016. Samir Abdenour-Presidente. (10.13.14/12/2016)


