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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:20h  -  2º LEILÃO: 11/04/2017  - 11:20h

EDITAL DE LEILÃO
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	�!#�����0�)��!#�>C��#��������������'!���������)������)���������5O����������*�+-����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 06/04/2017 às 
11:20 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 11/04/2017 às 11:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ANDRE HYPOLITO GONÇALVES, �����)������������������)X�������
)!���!�J�� TATIANE CAITANO HYPOLITO, ����������%��)������)���)���)�)�%�����=����������!�JC��#����������%��)������=X�����
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1º leilão: R$ 325.581,86 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
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#��������������'!���������)������)���������5O����������*�+-����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 11/04/2017 às 11:25 horas 
e o 2º Leilão será realizado no dia 26/04/2017 às 11:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: EDNA NEIDE SAVIANO, %��)�������)��������)���<��=��TY�
���*�333�3*N2�2���-�����G����5N�4N��5*42�3���)�����������C����!��-��� CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, 
CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:�Z�����������������>C���������������������$��������O���J�'!����!>C�����������
���3OQ�����������	�#�=�����������=���������������>C�������$�)��������"���������K�3+�J���)������������#<)��������J�'!��
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��)�������)��� �J�'!����!>C��)��$� ��)=������#�����������������DOS VALORES: 1º leilão: R$ 714.449,36 (setecentos e 
quatorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) 2º leilão: R$ 230.324,36 (duzentos e trinta 
mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos),�����!����)����(�������������3��\\�3����5��������������*�+-����
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018728-91. 2011.8.26.0006 A MM. Juíza de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Luciana Mendes Simões
Botelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Alves dos Santos, CPF 021.382.218-06, RG
5927167-X, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, sobre a PENHORA recaindo sobre os direitos que o
executado detém sobre seguinte bem: Imóvel registrado junto ao Registro de Imóveis, títulos e
documentos e civil de pessoa jurídica da Comarca de Tatuí, sob a matrícula nº 88.165, assim descrito:
terreno (lote 06, quadra FV), Rua Quarenta e Três, loteamento Ninho Verde Gleba I, Município de
Quadra (SP), medindo 15,00 m de frente para a referida rua; 30,00 m do lado direito, de quem da rua
olha para o imóvel, da frente aos fundos, confrontando com o lote 05; 30,00m do lado esquerdo,
confrontando com o lote 07; 15,00m nos fundos, confrontando com o lote 24, perfazendo a área de
450,00 m², do qual foi nomeado depositário, o proprio executado Sr. Francisco Alves dos Santos, não
pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo. Para que, querendo,
apresente impugnação 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 18 de outubro de 2016.              (25 e 28)

LBS Local S.A.
CNPJ/MF nº 03.980.538/0001-06 - NIRE 35.300.358.392

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/03/2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 27/03/2017, às 13h, reuniram-se na sede da LBS Local S.A., localizada na Rua Fidêncio
Ramos, nº 302, torre B, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Convocação: Convocação dispensada em razão da presença da
totalidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no parágrafo 4o, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Moacir Mário Kang; e
Secretária: Sra. Cristiane Gaspar Mendes. 5. Ordem do Dia: Observado o disposto no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, 
(i) deliberar sobre a proposta de redução do capital social da Companhia, atualmente considerado excessivo, no montante de 
R$19.818.173,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e setenta e três reais), sem o cancelamento de ações, man-
tendo-se, portanto, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia; e (ii) caso aprovada a 
matéria constante do item (i) acima, deliberar sobre a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade
de votos dos presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas, tendo sido autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e
a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo130, §§ 1° e 2° da Lei das Sociedades 
por Ações: 6.1. Redução de Capital. Foi aprovada a proposta de redução do capital social da Companhia, atualmente considerado 
excessivo, no montante de R$19.818.173,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e setenta e três reais), sem o can-
celamento de ações, de modo que o capital social da Companhia permanecerá representado por 5.165.259 (cinco milhões, cento
e sessenta e cinco mil, duzentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantendo-se inalterado,
ademais, o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. 6.1.1. Em decorrência da redução de capital
ora proposta, os acionistas da Companhia receberão, a título de restituição de capital, aproximadamente R$3,84 (três reais e 
oitenta e quatro centavos) por ação de emissão da Companhia que cada acionista detiver, em ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, de titularidade da Companhia, representativas do capital social da LBS Brasil Participações S.A., sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, torre B, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade
e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.907.654/0001-97 (“LBS Brasil”). Observado o disposto no artigo 174 da Lei
das Sociedades por Ações, a restituição será realizada no 61º (sexagésimo primeiro) dia após a data de publicação desta ata de 
Assembleia Geral Extraordinária. 6.2. Alteração do Estatuto Social. De modo a refletir a redução de capital proposta no item 6.1
acima, foi também aprovada, em seguida, a proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 6.3. 
Condições Suspensivas. Foi consignado que as deliberações tomadas acima somente produzirão efeitos após a publicação desta
ata de Assembleia Geral Extraordinária e decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da referida publicação, sem que tenha sido
apresentada qualquer oposição por parte de credores quirografários, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações,
ocasião em que os acionistas realizarão nova Assembleia Geral, com o objetivo de efetivar a redução de capital ora proposta e,
consequentemente, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 6.4. Autorizações à Diretoria. Sem prejuízo do
disposto em 6.3 acima, fica a Diretoria da Companhia, desde já, plenamente autorizada a praticar todos os atos necessários
para a formalização e efetivação das deliberações tomadas acima. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tendo sido 
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada esta ata de forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. Mesa: Moacir Mário Kang (Presidente); Cristiane Gaspar Mendes (Secretária). Acionistas Presentes: Movile Internet
Móvel S.A. (por Arthur Joseph O´Keefe IV), Moacir Mário Kang, Frederico Guilherme Padula Hohagen, Rafael Vinicius de Siqueira e
Frederico de Toledo Gottheiner. São Paulo/SP, 27 de março de 2017. Confere com original lavrado em livro próprio. Moacir Mário
Kang - Presidente da Mesa, Cristiane Gaspar Mendes - Secretária da Mesa.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2016       31/12/2015
Ativo Circulante 65.536.432,92 56.016.658,93
Caixa e Equivalente de Caixa 05 2.424.135,81 4.191.647,32
Caixa/Bancos com Movimento 670.776,24 2.316.829,25
Aplicações Financeiras 1.753.359,57 1.874.818,07
CRÉDITOS OPERACIONAIS 63.112.297,11 51.825.011,61
Contas a Receber - Clientes 06 48.221.246,39 41.473.179,06
Títulos a Receber 06 99.760,65 117.003,33
Impostos e Contribuições
  a Recuperar 07 4.588.940,65 4.327.867,50
Adiantamento a Empregados 08 1.759.176,61 172.776,57
Adiantamento a Fornecedores 08 174.242,36 409.104,65
Estoques 09 8.268.930,45 5.325.080,50
Ativo Não Circulante 99.816.491,55 107.485.170,40
Realizável a Longo Prazo 98.193.017,90 105.659.300,59
Depósitos Judiciais 10 222.633,00 87.921,95
Partes Relacionadas 11 97.970.384,90 105.571.378,64
Investimentos 12 689.736,10 681.178,55
Participações Outras
  Empresas(Unicred) 689.736,10 681.178,55
Imobilizado 13 933.737,55 1.144.691,26
Bens Patrimoniais 888.635,13 1.079.703,75
Imobilizado em Andamento 45.102,42 64.987,51

Total do Ativo 165.352.924,47 163.501.829,33

Passivo NE       31/12/2016       31/12/2015
Passivo Circulante 116.906.170,18 108.761.786,77
Empréstimos/Financiamentos 14 25.716.673,39 28.032.118,49
Fornecedores 15 20.754.180,72 23.291.280,65
Obrigações Sociais 16 15.171.079,50 10.849.340,06
Obrigações Tributárias 17 47.008.637,94 41.124.533,08
Obrigações Trabalhistas
  (Férias/Encargos) 16 3.258.579,34 3.408.662,53
Contas a Pagar 18 4.997.019,29 2.055.851,96
Passivo Não Circulante 40.700.432,80 33.652.205,83
Exigível a Longo Prazo 40.700.432,80 33.652.205,83
Empréstimos/Financiamentos 14 7.687.961,76 5.323.911,19
Contas a Pagar 18 2.719.116,15 2.084.381,50
Partes Relacionadas: 18 2.484.255,14 5.528.521,79
- Coligadas (Ekeka) 1.914.810,73 4.778.521,69
- Acionistas PF (Mauro Novacki) 569.444,41 750.000,10
Obrigações Sociais/Tributárias 27.809.099,75 20.715.391,35
- ICMS Parcelamento 17 21.331.136,99 14.976.447,03
- INSS Parcelamento 16 839.260,39 5.738.944,32
- FGTS Parcelamento 16 754.348,91 –
- Refis 17 4.884.353,46 –
Patrimônio Líquido 19 7.746.321,49 21.087.836,73
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros 6.146.320,14 13.291.738,00
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Reservas para Expansão 6.126.320,14 13.271.738,00
Lucro (Prejuízo) Acumulado 1.500.001,35 7.696.098,73
Resultado do Período 1.500.001,35 7.696.098,73
Total do Passivo 165.352.924,47 163.501.829,33

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2016.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros
Eventos Capital Social Reserva Legal Reservas para Expansão Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2014 100.000,00 20.000,00 13.271.738,00 – 13.391.738,00
Lucro Líquido Exercício – – – 7.696.098,73 7.696.098,73
Incorporação Reservas – – 7.696.098,73 (7.696.098,73) –
Saldo em 31/12/2015 100.000,00 20.000,00 20.967.836,73 – 21.087.836,73
Ajustes Exercícios Anteriores – – (14.841.516,59) – (14.841.516,59)
Lucro Líquido Exercício – – – 1.500.001,35 1.500.001,35
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49

ção e inferiores aos valores de mercado. O custo dos produtos acabados,
inclui matérias primas adquiridas, mão de obra, custo de produção, transpor-
te e armazenagem, que estão relacionados a todos os processos necessá-
rios para a colocação dos produtos em condições de venda. Provisões para
obsolescência, ajustes a valor líquido de realização, itens deteriorados e
estoques de baixa movimentação, são registrados quando necessário. As
perdas normais de produção integram o custo de produção do respectivo
mês, enquanto as perdas anormais, se houver, são registradas diretamente
em outros resultados operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado
pelo custo de aquisição, formação, construção ou desmontagem e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou
acréscimos relacionados aos encargos de depreciações do período, exceto
pelos valores acumulados de exercícios anteriores. Os custos de emprésti-
mos e financiamentos são registrados como parte dos custos do imobilizado
em andamento, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e fi-
nanciamentos vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anual-
mente a análise de indícios de perda no valor recuperável do ativo imobiliza-
do e se detectado indício de perda, os ativos correspondentes são subme-
tidos ao teste de “impairment” através de metodologia de fluxo de caixa des-
contado ou recuperação por venda. Por sua vez, quando identificado que o
valor contábil do ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A
recuperação dos investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2016 não
sendo identificados ajustes para refletir perda no valor recuperável. A reali-
zação do teste envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas
a Pagar e Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal
e, subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas
contábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apu-
rados em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas
contábeis é reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que
tais revisões são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Bancos conta Movimento 670.776,24 2.316.829,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata   1.753.359,57   1.874.818,07
Total   2.424.135,81   4.191.647,32
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Duplicatas a Receber 48.221.246,39 41.473.179,06
- Mercado Nacional 33.839.908,26 38.771.101,99
- Partes Relacionadas - NISA 14.381.338,13 2.702.077,07
Títulos a Receber 99.760,65 117.003,33
- Cheques a Receber de Clientes 89.553,05 9.820,50
- Duplicatas a Receber
  sob Títulos Vinculados       10.207,60     107.182,83
Total a Realizar 48.321.007,04 41.590.182,39
07 - Impostos e Contribuições a Recuperar
Créditos Tributários a Compensar    31/12/2016    31/12/2015
IPI 3.967.785,56 4.141.913,19
ICMS 81.344,62 109.750,06
ICMS subvenção a Recuperar 157.689,99 –
CSLL 13.914,67 13.914,67
IRPJ 29.465,97 29.465,97
PIS 57.329,60 5.071,95
COFINS 264.063,64 23.361,70
IRRF 17.346,60 2.795,60
CIDE (Saldo a compensar pendentes09/05/13)                  –       1.594,36
Total 4.588.940,65 4.327.867,50
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2016     31/12/2015
Adiantamentos a Fornecedores 174.242,36 409.104,65
Adiantamentos a Empregados   1.759.176,61     172.776,57
Total   1.933.418,97     581.881,22
09 - Estoques: Composição dos Saldos     31/12/2016     31/12/2015
Matéria Prima 1.107.667,86 1.275.797,93
Material Secundário 803.497,75 979.200,94
Material Intermediário 3.876.952,41 2.521.549,75
Produto Acabado 1.679.858,30 874.064,35
Almoxarifado 769.543,52 728.250,14
Mercadoria para Revenda 31.410,61 158.512,05
Estoque de Terceiros                   – (1.212.294,66)
Total   8.268.930,45   5.325.080,50
10 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2016     31/12/2015
Depósitos Judiciais Trabalhistas 168.689,96 87.921,95
Depósitos Judiciais Diversos       53.943,04                   –
Total     222.633,00       87.921,95
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
11 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2016       31/12/2015
Novacki Industrial S/A - NISA 59.349.461,74 72.941.733,88
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 38.145.314,37 32.481.043,41
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 289.546,71 148.601,35
Patris Gestora de Bens Ltda.     186.062,08                     –
Total a Realizar 97.970.384,90 105.571.378,64
12 - Investimentos
Outras Empresas     31/12/2016     31/12/2015
Unicred - Litoral e Norte Catarinense     689.736,10     681.178,55
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada exer-
cício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26/03/2013.
13 - Imobilizado - Composição dos Saldos

   31/12/2015 Aquisições       Baixas    31/12/2016
Imobilizado Efetivo 1.079.703,75 – 191.068,62 888.635,13
- Veículos 150.399,26 – 72.590,22 77.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 810.826,09 – – 810.826,09
- Reflorestamento 118.478,40 – 118.478,40 –
Imobilizado em
  Andamento      64.987,51   31.134,25   51.019,34     45.102,42
Total 1.144.691,26   31.134,25 242.087,96    933.737,55
14 - Empréstimos e Financiamentos - Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2016      31/12/2015
Capital
  de Giro 13.522.192,76 7.687.961,76 21.210.154,52 24.615.355,63
Leasing 34.765,70 – 34.765,70 167.008,03
Duplicatas
  Descon-
   tadas 20.410.478,04 – 20.410.478,04 16.958.382,97
Cheques a
  Compensar 853.461,52 – 853.461,52 319.386,48
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (9.104.224,63)                 – (9.104.224,63)  (8.704.103,43)
Total  25.716.673,39 7.687.961,76 33.404.635,15  33.356.029,68
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
15 - Fornecedores
Fornecedores     31/12/2016     31/12/2015
Mercado Nacional 20.653.023,71 22.877.289,07
Partes Relacionadas (NISA)     101.157,01     413.991,58
Total 20.754.180,72 23.291.280,65

16 - Obrigações Sociais - Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2016     31/12/2015
   Pagar
Salários 1.108.777,58 – 1.108.777,58 1.104.936,33
Férias 3.317.092,73 – 3.317.092,73 3.631.501,18
Contribuição
  Sindical 195.184,11 – 195.184,11 139.749,66
INSS 10.475.525,41 – 10.475.525,41 6.179.167,35
FGTS 2.522.834,14 – 2.522.834,14 2.612.643,94
INSS
  Parcelamento 590.612,52 839.260,39 1.429.872,91 2.006.128,52
FGTS
  Parcelamento     219.632,35    754.348,91     973.981,26                   –
Total 18.429.658,84 1.593.609,30 20.023.268,14 15.674.126,98
17 - Obrigações Tributárias - Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2016     31/12/2015
- IRRF sobre
  Salários 349.378,96 – 349.378,96 246.402,56
- IRRF Retido
  Terceiros 23.374,11 – 23.374,11 9.809,96
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 67.845,86 – 67.845,86 32.202,21
- INSS Retido
  Terceiros 177.180,75 – 177.180,75 11.278,70
- INSS sobre
 Receita Bruta10.410.085,51 – 10.410.085,51 6.037.023,77
- PIS 1.530.385,95 – 1.530.385,95 1.215.460,90
- COFINS 7.049.050,86 – 7.049.050,86 5.598.486,51
- IPI 18.302.952,61 – 18.302.952,61 16.455.030,46
- ISS 39.153,93 – 39.153,93 20.739,13
- ISS
  Parcelamento 11.100,13 – 11.100,13 –
- ICMS 5.115.122,39 – 5.115.122,39 8.447.769,41
- ICMS
  Parcelamento 3.458.006,77 21.331.136,99 24.789.143,76 19.127.893,33
- Refis     475.000,11   4.884.353,46   5.359.353,57   4.637.827,49
Total 47.008.637,94 26.215.490,45 73.224.128,39 61.839.924,43
18 - Contas a Pagar - Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2016    31/12/2015
  Comerciais 473.531,87 – 473.531,87 412.075,62
- Parcelamento
  Energia Elétrica 3.002.318,02 2.719.116,15 5.721.434,17 3.022.253,87
- Adiantamento
  de Clientes 605.322,56 – 605.322,56 287.754,10
- Adiantamento
  diversos 1.782,39 – 1.782,39 –
Sub Total 4.082.954,84 2.719.116,15 6.802.070,99 3.722.083,59
Partes Relacionadas
- Ekeka
  Empreendimentos
  Participações S/A 445.996,76 1.914.810,73 2.360.807,49 4.778.521,69
- Patris Gestora
  de Bens Ltda. – – – 51.505,18
- Mauro Novacki 188.149,85 569.444,41 757.594,26 891.697,78
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 279.917,84 – 279.917,84 224.947,01
Sub Total    914.064,45 2.484.255,14  3.398.319,59  5.946.671,66
Total 4.997.019,29 5.203.371,29 10.200.390,58  9.668.755,25
19 - Patrimônio Líquido - Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2016     31/12/2015
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal – – 20.000,00 20.000,00
- Reservas para Expansão – – 6.126.320,14 13.271.738,00
- Resultado do Exercício – – 1.500.001,35 7.696.098,73
Sub Total     –                –   7.646.321,49 20.987.836,73
Total  100      100.000   7.746.321,49 21.087.836,73
Capital Social, representado por 100.000 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de R$ 100.000,00,
conforme boletim de subscrição datado de 25/05/2011. Reserva Legal, cons-
tituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.
Retenção de Lucros ou Reserva para Expansão, está constituída nos ter-
mos do artigo 198 da Lei nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros
investimentos. Eventuais excedentes da reserva de lucros, serão submeti-
dos a aprovação da Assembléia Geral Ordinária, que determinará sua
destinação em conformidade as prescrições normativas previstas no artigo
199 da Lei nº 6404/76. 20 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2016       31/12/2015
Receita Operacional Bruta 219.783.496,03 223.259.826,95
- Vendas de Caixas 127.663.617,89 126.811.427,27
- Vendas de Chapas 49.055.583,78 51.833.276,51
- Vendas de Bobinas 40.026.327,34 40.884.444,29
- Vendas de Madeiras 2.904.617,89 3.602.840,78
- Vendas de Erva Mate 101.000,00 125.000,00
- Prestação de Serviços 23.706,80 2.838,10
- Outras 8.642,33 –
Deduções 68.166.736,90 55.554.354,64
- Impostos Gerados 66.038.495,34 52.763.099,15
- Devolução de Vendas    2.128.241,56    2.791.255,49
Receita Operacional Líquida 151.616.759,13 167.705.472,31

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25 de maio de 2.011, devidamente arquivados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo-SP, sob nº 35300396057 em 08 de agosto de
2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: Demonstrações Financeiras preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legisla-
ção societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações da Lei nº 11638/
07 e Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos contábeis, interpre-
tações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC’s declaradas em conformidade aos padrões internacionais “IFRS” emiti-
dos pelo International Accounting Standards Board “IASB”, aplicados na
“Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Contábeis: As Demonstra-
ções Financeiras foram preparadas e apresentadas, utilizando-se do custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e
passivos, baseados ou mensurados a valor justo das contraprestações pa-
gas em troca de ativos. A elaboração das demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul-
gamento por parte da administração da “Novacki”, no processo de aplicação
das políticas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas, poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao proces-
so de sua determinação. A “Novacki” revisa suas estimativas e premissas
periodicamente, em um período não superior a um ano. As demonstrações
financeiras da “Novacki” para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
foram deliberadas e autorizadas em 06 de fevereiro de 2017. 3.1. Moeda
Funcional: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais
(R$), que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de Receita: A
receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios eco-
nômicos serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser mensurada de
forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre as vendas. A “Novacki” avalia as transações de receita de
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como
agente ou como principal e, ao final, conclui que está atuando como principal
em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir,
devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento da receita:
3.2.1. Venda de Produtos: A receita de venda de produtos é reconhecida
quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos
forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre no momento de
sua entrega. 3.2.2. Receitas de Juros: Para todos os instrumentos financei-
ros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros,
classificados como disponíveis para venda, a receita ou a despesa financei-
ra é registrada contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva, que des-
conta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de
caixa ao longo prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um
período de tempo mais curto, quando aplicável ao valor contábil líquido do
ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita
Financeira”, na demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por Segmen-
to: Um segmento operacional é um componente da “Novacki” que desenvolve
atividades de negócios para obter receitas e incorrer em despesas. Os seg-
mentos operacionais refletem a forma como a Administração da “Novacki”
revisa as informações financeiras para tomada de decisões. A Administração
da “Novacki” identificou os segmentos operacionais, que atendem aos
parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e representam princi-
palmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Consolida o
caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações finan-
ceiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classifica-
das na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são
reconhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das dispo-
sições contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e
Recebíveis, não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que
não são cotados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo,
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo,
exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a
doze meses após a data de balanço. Após o reconhecimento inicial os em-
préstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do mé-
todo da taxa efetiva de juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável. Os principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes
de caixa, investimentos em aplicações financeiras e contas a receber de
clientes, assim como os passivos financeiros determinados pelas contas a
pagar, fornecedores, empréstimos e financiamentos bancários. Os emprés-
timos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de
ativos financeiros a cada data de balanço, visam detectar evidências de que
um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial,
impactando negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento.
Evidências que contemplam o histórico de perdas, considerando individual-
mente as circunstâncias e a avaliação dos assessores jurídicos, reconhe-
cendo as diferenças apuradas na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a
Valor Presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de curto
prazo, quando relevante, foram ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações de mercado. A
mensuração do ajuste a valor presente foi realizada em base exponencial
“pro rata die”, a partir da origem de cada transação. As reversões dos ajustes
dos ativos e passivos foram contabilizadas como receitas ou despesas fi-
nanceiras. 3.6. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a “Novacki”
tem uma obrigação presente, legal ou não, em consequência de um evento
passado, é provável que recursos econômicos sejam requeridos para liqui-
dar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser
reconhecida. 3.6.1. Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhis-
tas: A “Novacki” é parte em diversos processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a pro-
cessos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja
feita para liquidar a contingência ou obrigação e uma estimativa razoável
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou deci-
sões de tribunais. 3.7. Contas a Receber de Clientes: Recebíveis represen-
tados por títulos ou duplicatas a receber de clientes, correspondentes subs-
tancialmente pela venda de mercadorias ou de prestação de serviços no
curso normal das atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores
de custo amortizado no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado
a valor presente quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em cré-
ditos de liquidação duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises
para estabelecer limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias
reais de seus clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são
efetuados, incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de
terceiros. Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são
consideradas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo
registrada uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em
contrapartida as despesas com vendas na demonstração do resultado. Os
títulos são baixados contra a provisão a medida em que a Administração
considera que estes não são mais recuperáveis após ser tomado todas as
medidas cabíveis para recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apre-
sentados como passivos e ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais passivos e ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são avaliados pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9.
Estoques: São avaliados ao custo médio ponderado de aquisição ou forma-

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NE       31/12/2016       31/12/2015
Receita Operacional Bruta 20 219.783.496,03 223.259.826,95
Vendas de Produtos e Serviços 219.783.496,03 223.259.826,95
Deduções de Vendas 20 (68.166.736,90) (55.554.354,64)
Impostos e Contribuições 66.038.495,34 52.763.099,15
Devoluções de Vendas 2.128.241,56 2.791.255,49
Receita Operacional Líquida 151.616.759,13 167.705.472,31
Custo dos Produtos Vendidos (117.949.379,64)(120.171.526,88)
Lucro Bruto 33.667.379,49 47.533.945,43
Despesas/Receitas Operacionais (12.672.286,12) (22.067.348,43)
Despesas Administrativas (7.031.026,93) (7.001.871,93)
Despesas Comerciais (18.766.201,87) (17.866.894,50)
Despesas Tributárias (144.752,13) (110.501,42)
Outras Receitas 13.269.694,81 2.911.919,42
Lucro Antes Resultado Financeiro 20.995.093,37 25.466.597,00
Despesas Financeiras Líquidas (19.495.092,02) (17.770.498,27)
Despesas Financeiras (20.207.927,16) (18.518.177,92)
Receitas Financeiras 712.835,14 747.679,65
Resultado Antes Tributação 1.500.001,35 7.696.098,73
Contribuição Social e
  Imposto de Renda Correntes – –
CSLL – –
IRPJ – –
Lucro Líquido do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Lucro básico e diluído por ações em reais 15,00 76,96
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 1.500.001,35 7.696.098,73
Despesas Financeiras Líquidas 19.495.092,02 17.770.498,27
Depreciações/Amortizações – –
Total 20.995.093,37 25.466.597,00
Receita Operacional Líquida - ROL 151.616.759,13 167.705.472,31
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre Rol 13,85% 15,19%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2016 e de 2015 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2016       31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Outros Resultados Abrangentes – –
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 1.500.001,35 7.696.098,73

1. Fluxos de Caixa       31/12/2016       31/12/2015
  Atividades Operacionais: (6.885.854,00) 18.902.883,23
Resultado líquido do exercício 1.500.001,35 7.696.098,73
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 179.819,46 11.206.784,50
Outros Ajustes (8.565.674,81) –
Variação dos Ativos e Passivos 11.323.002,10 (18.482.068,98)
Aumento/Diminuição de Ativos: (3.821.002,81) (32.438.421,34)
Contas a Receber de Clientes (6.730.824,65) (9.006.413,79)
Créditos com Partes Relacionadas 7.600.993,74 (28.954.145,60)
Estoques (2.943.849,95) 2.727.835,19
Outros Ativos (1.747.321,95) 2.794.302,86
Aumento/Diminuição de Passivos: 15.144.004,91 13.956.352,36
Contas a Pagar/Fornecedores 1.038.802,05 5.747.253,59
Obrigações Sociais e Tributárias 17.149.469,51 14.559.869,35
Contas a Pagar partes relacionadas (3.044.266,65) (6.350.770,58)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades Operacionais 4.437.148,10 420.814,25
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado 31.134,25 (623.489,86)
Aumento/diminuição de investimentos (8.557,55) (91.935,34)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos 22.576,70 (715.425,20)
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 6.257.245,69 8.100.000,00
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (12.484.482,00) (11.847.968,54)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades de Financiamentos (6.227.236,31) (3.747.968,54)
4. Variação Líquida de Caixa (1.767.511,51) (4.042.579,49)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 4.191.647,32 8.234.226,81
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 2.424.135,81 4.191.647,32

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novacki
Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo
das principais práticas e políticas contábeis e demais notas explicativas. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam
adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, , a posição
patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, o de-
sempenho de suas operações e seu respectivo fluxo de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. A Companhia mantém impostos e contribuições em atraso
como por exemplo: INSS, FGTS, IRRF Sobre Salários e Contribuições Sindi-
cais a Recolher, de seus funcionários, INSS Sobre Receita Bruta, gerados
em substituição às contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei
nº 8212/91, artigo 22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher,
às Notas Explicativas nº 16 e 17, reconhecidos pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções contábeis. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações detalhadas não nos foi possível, avaliar o montante
desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as demonstrações
contábeis deste período. Ainda conforme Nota Explicativa nº 9, item “esto-
ques”, a Companhia não confirmou formalmente, procedimentos relaciona-
dos ao inventário físico dos bens que compõe esta conta no período, exceto
pela apresentação dos livros de registros de inventários, comparativamente
aos saldos contábeis desses estoques, fato que não foi possível mensurar
os efeitos decorrentes de avaliações dos custos apresentados, comparati-
vamente aos resultados divulgados nestas demonstrações contábeis. Prin-
cipais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são
aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais significativos em nossa
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na forma-
ção de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconheci-
mento de receitas de vendas (nota explicativa 20): Reconhecimento de

receitas de vendas ocorre no ato da venda, envolvendo diversos controles
internos com objetivo de se assegurar de que todos os produtos faturados
tenham sido entregues aos seus respectivos compradores, ocorrendo a
devida transferência dos riscos e benefícios de sua propriedade a estes,
aplicáveis a cada transação de venda, em período contábil adequado e que,
portanto, as receitas foram reconhecidas dentro de seus períodos de com-
petência corretos, conforme estabelece as práticas contábeis vigentes.
Desta forma, a determinação do montante de receita a ser reconhecida, bem
como o momento do seu reconhecimento, associado à magnitude dos mon-
tantes envolvidos e volume das transações, consideramos o reconhecimen-
to de receita como um principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria
conduziu este assunto: Nossos procedimentos incluíram, entre outros,
avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos fi-
nanceiros da Companhia sobre a determinação do momento do reconheci-
mento da receita, comparativamente as respostas das cartas de confirma-
ções para uma amostra de contas a receber de clientes, no período de
corte, obtendo toda a documentação de suporte dos registros contábeis,
sem alterações significativas de reclassificações. Responsabilidade da
Administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS’s), emitidas
pelo International Accounting Standards Board-IASB, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessário para permitir a ela-
boração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independente se causada por fraude ou erro. Na elaboração dessas de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Companhia, continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da
Companhia são aqueles com responsabilidades de gestão e principalmen-
te pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional

ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta à tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avali-
amos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também à administra-
ção, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, conside-
ravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respec-
tivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que a lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deve ser comunicado em relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
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