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Citação Prazo 20 dias Proc. 1011088-58.2013.8.26.0100.  O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM. Juiz de
Direito da 13º VC do da Capital, Faz Saber a Toshitomo Takahashi, RNE no. W-215.926-F, inscrito no
CPF/MF sob o no. 264.659.818-15, representada pela sua inventariante Sra. Nancy Harumi Takahashi
(CPF 050.371.898-02), que Momentum Empreendimentos Imob. Ltda ajuizou-lhe ação de Cobrança
no valor de R$ 6.214,31. referente  às  da taxa de conservação do lote 04, da Quadra MD, do
Empreendimento Terras de Sta Cristina VII.   Estando o ré em lugar ignorado, foi deferida a sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. SP, 17 de Maio de 2016.                                                                      (25 e 28)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002048-12.2012.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis
Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Mauricio Rodrigues
Gonçalves, Rua Major Sertorio, 456, apto 51, Vila Buarque - CEP 01222-000, São Paulo-SP, representado
por sua inventariante Lyrian Lee Strieder Gonçalves RG.: 30.802.237-8, CPF 306.335.098-25, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 5.156,42, referente ás despesas da taxa de conservação
do lote 17, da Quadra JD, Empreendimento Terras de Santa Cristina VII. Estando a ré 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 (quinze) 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 24 de outubro de 2016.                                            (25 e 28)

Edital de Citação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0021294-50.2010.8.26. 0005. O MM. Juiz de Direito
da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcelo Souza Romano, CPF 325.544.298-20, RG 444393444, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional São Miguel Paulista, para
cobrança do valor de R$ 18.327,02. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem como efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios,
nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir
o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 25/11/2016.                                                                                              (25 e 28)

Intimação Prazo 20 dias Proc. 0941503-41.1998.8.26.0100.  A Drª Vanessa Ribeiro Mateus, MM. Juíza de
Direito da 8º VC do Foro da Capital, Faz Saber a NELY CARDOSO CPF 132.160.228-62, e/ou seus
sucessores, para que tomem ciência destes autos de Adjudicação, na forma como prescreve a Lei Civil;
para que tomem ciências da Adjudicação do imóvel residente à Rua Agostinho dos Santos, 54-Tatuí - São
Paulo, viúva, herdeira de Euclides Cardoso, nomeada sua inventariante e depositária do bem penhorado
nos autos em 05 de novembro de 1999, matriculado sob nº 15.814-ficha 01 no Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu, São Paulo, consistente de um terreno constante do lote nº
34 da Quadra FQ do Loteamento denominado Ninho Verde-Gleba II, situado na Zona Urbana do
município de Pardinho - Comarca de Botucatu, medindo 10 metros de frente para a Rua nº 94; 30
metros da frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo do lado direito de quem da rua olha para o
imóvel com o lote nº 33; do lado esquerdo com o lote nº 35; nos fundos mede 10 metros e divide com
o lote nº 03, encerrando uma área total de 300 metros quadrados, quadra esta formada pelas ruas 94,
70, 96 e 88.   não contestada a presente ação, os autores assumem todas as custas processuais e
honorários de seu representante, mas se ao contrário houver súplica contestatória, sejam os
requeridos, por si ou por seu sucessores condenados nestes pagamentos. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de Outubro de 2016.                                                         (25 e 28)

Edital  de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006013-36.2016 .8.26 00 02. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira
de Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ionildes Oliveira Xavier Santos, RG Nº 17.611.933-
4, CPF/MF Nº 055.639.858-06, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof.
Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.845,50, referente contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerida, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital, citada, para os termos e atos da ação proposta,
ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos à
monitória. Não sendo contestada a ação, a ré 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 21 de março de 2017.                                                          (25 e 28)

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1033204-58.2013. 8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Benedito de Lima, RG 7.269.778, CPF. 663.119.418-53 que
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da
quantia de R$ 20.295,87, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 01 E 21 da Quadra GS,
Empreendimento Terras de Santa Cristina II. Estando a re, em lugar ignorado, foi deferida a Citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 09 de janeiro de 2017.         (25 e 28)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo Nº 1056743-19.2014. 8.26. 0100. A Dr(O). Anna Paula
dias da Costa, MM. Juíza de Direito da 44º Vara Cível do Foro da Capital - SP. Faz Saber a SISTEER
LATAM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 11.442.221/0001-36 que nos autos da ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida por TAYAMÃ PARTICIPAÇÕES LTDA, foi deferida a
sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 116.847,55, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017.                                                                           (25 e 28)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E, a se realizar no dia 27/04/2017, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/2016; b) Aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs., Acionistas, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São
Paulo, 24/03/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

2ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0033188-58.2012.8.26.0100 - 803/12.] O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGU / USU - Procuradoria 
Regional da União em São Paulo, PMSP / USU - Departamento Patrimonial e de Defesa do Meio 
Ambiente da Prefeitura de São Paulo, F.E.SP / USU - Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do 
Estado de São Paulo, Patricio Miguel Teodocio Rubio Blest, Edifício Paço Pompéia, rep. pelo 
síndico, INQUILINO DO IMÓVEL - a ser qualificado pelo oficial de justiça, José Eduardo La Terza e 
s/m Bernadete de Lourdes Afonseca La Terza, Kassius Severo Cavalcanti da Silva , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Tatjana Kehyl Struben ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Ação de 
Usucapão : Imovel localizado na rua : Ribeiro de barros , 253, São Paqulo SP, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

NESLIP S.A. 
C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785

Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará 
no dia 25/04/2017, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Antônio Carlos, n.º 51, 12º Andar, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2016; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a 
distribuição de dividendos; (iii) alteração dos membros do conselho de administração; e (iv) demais assuntos de interesse geral. 
Os administradores esclarecem que os documentos previstos no artigo 133 da Lei n.º 6404/76 já se encontram à disposição 
dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que 
a Assembléia Geral Ordinária em questão não será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal 
local. São Paulo, 25 de março de 2017. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.

BALANÇO  PATRIMONIAL

 AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A.
 C.N.P.J.  MF 04.986.188/0001-40

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação do Resultado do Exercício e demais contas e documentos correspondentes ao exercício de 2016. Esta Diretoria permanece ao inteiro dispor
para esclarecimentos.                                           São Paulo, 01/03/2017                                                                                            A Diretoria

          2016           2015
ATIVO
Circulante
Banco conta Movimento 81.754,09 1.501,19
Adiantamento 0,00 0,00
Outras Contas a Receber 83.575,33 84.560,93
Total 165.329,42 86.062,12
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos 52.711,47 132.711,47

Imobilizado 127.900,00 127.900,00
( - ) Depreciações -92.656,96 -87.534,88
Sub Total 35.243,04 40.365,12

Total Ativo Não Circulante 87.954,51 173.076,59

TOTAL DO ATIVO 253.283,93 259.138,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

               2016               2015
PASSIVO
Circulante
Obrigações Tributárias 0,00 755,05
Títulos a Pagar 593.750,56 543.897,51
Total 593.750,56 544.652,56
Não Circulante
Empréstimo-Coligada 0,00 0,00
Parcelamentos a Pagar 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Autorizado 1.869.452,00 1.869.452,00
Reserva de Capital 1.006.355,04 1.006.355,04
Prejuízo Acumulado Exercício Anterior -3.161.320,89 -3.090.160,86
Prejuízo Exercício Corrente -55.084,28 -71.160,03
Ajuste Exercício Anterior 131,50 0,00
Total -340.466,63 -285.513,85
TOTAL DO PASSIVO 253.283,93 259.138,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

          2016           2015
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
(-) Deduções Receita 0,00 0,00
(=) Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
(-) Custo Produto Vendido 0,00 0,00
(=) Resultado Operacional Bruto 0,00 0,00
(-) Despesas Operacionais -53.983,17 -70.650,43
(-) Outras Despesas Operacionais -1.121,11 -509,60
(+) Outras Receitas Operacionais 20,00 0,00
(=) Resultado Operacional Liquido -55.084,28 -71.160,03
(-) Despesas Não Operacionais 0,00 0,00
(+) Receitas Não Operacionais 0,00 0,00
(=) Resultado Antes C.S.L.L. -55.084,28 -71.160,03
( = ) Resultado Antes do I.R.P.J. -55.084,28 -71.160,03
(=) Prejuízo Exercício -55.084,28 -71.160,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS           2016           2015

Resultado Líquido do Exercício -55.084,28
( + ) Depreciação 5.122,08
( + ) Redução Contas Receber 80.985,60
( + ) Aumento Contas a Pagar 49.853,05
( +) Aumento Outros Ajustes -623,55
( =) Caixa Líquido Atividades Operacionais 0,00 80.252,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(=) Caixa Líquido Atividades Investimento 0,00 0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) Empréstimo Tomado 0,00
(=) Caixa Líquido Atividades Financiamento 0,00 0,00
(=) Aumento/Redução  Caixa  Líquido 0,00 80.252,90
Equivalente Caixa - Inicio Ano 1.501,19
Equivalente Caixa - Final Ano 81.754,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMOSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

CAPITAL RESERVA PREJUIZO PATRIMÔNIO

REALIZADO DE CAPITAL ACUMULADO LÍQUIDO

Saldo em 01.01.2016 1.869.452,00 1.006.355,04 -3.161.320,89 -285.513,85
Reserva Especial Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste Exercício Anterior 0,00 0,00 131,50 131,50
Prejuízo do Exercício 0,00 0,00 -55.084,28 -55.084,28
TOTAL 31.12.2016 1.869.452,00 1.006.355,04 -3.216.273,67 -340.466,63

São Paulo, 31 de dezembro de 2015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2.015

1. ATIVIDADES

A “AGROVERA AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S/A”, é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 21 de setembro de 1970, com o objetivo
de exercer a atividade de criação de bovinos para corte. Desde o ano 2.000 a
Companhia não opera suas atividades por encontrar-se em processo de liquida-
ção.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade – NBC, instituídas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de – CFC e Pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência.
b) Ativos e Passivos: São demonstradas ao valor de custo, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e variações monetárias, auferidos ou incorridos até a
data de balanço. c) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou cons-
trução. A depreciação e amortização estão calculados pelo método linear, à ta-
xas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.
4. DISPONIBILIDADES
Estão representadas por depósitos em conta corrente do banco Caixa Econômi-
ca Federal.

5. TÍTULOS A RECEBER

Os saldos destas contas, classificadas no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante,
referem-se à posição dos títulos a receber de curto e longo prazo, do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, referente a indenização (com
base nos valores ofertados pelo INCRA) pela desapropriação das fazendas Katira
e Novo Carimbó, localizadas no município de Cáceres/MT.

6. IMOBIIZADO

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o imobilizado apresentava a seguinte situa-
ção:

              2016               2015

Imóveis 127.900,00 127.900,00
( - ) Depreciação Acumulada (92.656,96) (87.534,88)

Total 35.243,04 40.365,12

7. TÍTULOS Á PAGAR

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os títulos á pagar apresentavam a seguinte
situação:

          2016             2015
I.R.B. Tatuzinho 3 Fazendas Ltda 593.750,56 543.897,51
Tatre Administração e Participações Ltda - -
Total 593.750,56 543.897,51

8. CAPITAL SOCIAL
O capital Autorizado em 31 de dezembro de 2016 é representado por 1.869.452
de ações sem valor nominal sendo 519.675 de ações ordinárias nominativas,
12.970 de ações preferenciais classe “A, 14.018 de ações preferenciais classe “B
e 1.322.789 de ações preferenciais classe “C.

Valquiria Josália Contiero- Liquidante- CPF: 052.783.048-80

Valquiria Josália Contiero

 CRC 1SP148248/O-2 - CPF: 052.783.048-80

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas e Adminstradores da
Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz
S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício  findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A, em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício  findo nessa
data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras  e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contabeis”. Somos independentes em relação a
Companhia, de acordo com os principios èticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 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 fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 as demonstrações contábeis, a
AGROVERA encontra-se em processo de liquidação, aguardando-se o desfecho
do processo civil ajuizado pelo INCRA contra a AGROVERA, para que aja a reali-
zação da dissolução da Companhia mediante deliberação dos acionistas. as de-
monstrações Contábeis referidas foram elaboradas com base em conseitos e prá-
ticas contábeis aplicáveis  á entidades em situação de descontinuidade, contem-
plando, por tanto, os ajustes as contas de passivo quanto aos valores que pode-
rão ser necessários para saldar as obrigações, bem como desembolsos futuros
ou surgimento de exigibilidades, no processo de liquidação.

Responsabilidade da administração pelas  demonstrações contábeis

A administração da Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S/A é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as praticas  contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção  relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro.

Na elaboração das demostrações contábeis, a admimistração é responsavel pela
avaliação da capacidade  de a companhia continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e ou
uso dessa base contábel na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou sessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa  realista para evitar o encerramento das opera-
ções

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nivel de segurança, mas, não, uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais  distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto possam influenciar den-
tro de uma perspectiva razoável, as desisoes ecônomicas dos usuários tomadas
com base nas refereridas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos  ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demostraçãoes
contábeis  independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e sulficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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
controles internos, concluindo, falsificação omissão ou representações falsas
intensionais.

* Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados ás circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da companhia.

* Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

* Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação  a eventos  ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da
companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
anteção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas ate á data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras  podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional.

* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demosnstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes trasações e os eventos de maneira compativel com o ob-
jetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcanse planejado, da epoca da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos  trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração a declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assun-
tos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável as respectivas salvaguardas.

Piracicaba-SP, 31 de Janeiro de 2017

Moda Auditores Independentes S/S

CRC nº 2SP021705/O-8 - CVM nº 8990

Luis Antonio Moda

Contador CRC nº 1SP143555/O-0

Betacred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ 06.050.986/0001-90

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - Em R$ (Reais) - Sem Centavos
Balanço Patrimonial / Ativo            2016           2015
Circulante  25.222.571 30.162.308
Caixa e Equivalentes de Caixa  24.850.415 29.954.025
Caixa e Bancos com Movimento  83.781 48.693
Aplicações Financeiras  24.766.634 29.905.333
Créditos  372.156 208.282
Impostos a Recuperar  372.156 208.282
Não Circulante  156.812 148.247
Realizável a Longo Prazo  156.812 144.823
Depósitos Judiciais  156.812 144.823
Permanente  0 3.424
Imobilizado  0 21.978
(-) Depreciação Acumulada  0 (18.554)
Diferido  0 63.144
(-) Amortizações Acumuladas  0 (63.144)
Intangível  0 4.480
(-) Amortizações Acumuladas  0 (4.480)
Total do Ativo  25.379.383 30.310.555

Balanço Patrimonial / Passivo            2016           2015
Circulante  1.148.303 1.361.028
Contas a Pagar  122.722 159.101
Impostos a Pagar  17.808 32.561
Remunerações a Pagar  2.472 2.472
Juros Debêntures a Pagar  1.005.015 1.166.894
Conta Corrente Empresas Ligadas  286 0
Não Circulante  34.351.646 40.264.312
Exigível a Longo Prazo  34.351.646 40.264.312
Debêntures  34.000.000 40.000.000
Provisão para Contingências  351.646 264.312
Patrimônio Líquido  (10.120.565) (11.314.784)
Capital Social  2.815.046 2.713.635
Prejuízos Acumulados  (12.774.725) (14.028.419)
Prejuízos Acumulados-Incorporação Corecred  (160.886) -
Total do Passivo  25.379.383 30.310.555

Demonstração do Resultado            2016          2015
Receita Operacional Bruta  2.532.933 4.327.052
Receita de Cobrança  2.532.933 4.327.052
(-) Deduções da Receita Bruta  (117.781) (201.208)
Deduções das Receitas (Impostos)  (117.781) (201.208)
Receita Operacional Líquida  2.415.152 4.125.844
(-) Custo de Captação e Serviços  (1.420.596) (1.843.685)
Lucro Bruto  994.556 2.282.159
Despesas Operacionais  634.050 549.666
Despesas com Pessoal  (108.581) (107.652)
Despesas com Materiais  0 (70)
Serviços Profissionais  (36.783) (17.059)
Despesas Gerais  (17.739) (19.145)
Receitas/Despesas Financeiras  797.850 695.264
Depreciações e Amortizações  (697) (1.673)
Lucro (Prejuízo) Operacional  1.628.606 2.831.825
Outras Receitas(Despesas)  (2.727) 0
Imposto de Renda  (267.313) (465.432)
Contribuição Social sobre Lucro Líquido  (104.873) (176.196)
Lucro/ (-)Prejuízo do Exercício  1.253.693 2.190.197

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Acumulados
Eventos       Social Lucros e (Prejuízos)         Totais
Saldos em 31/12/13 2.713.635 (18.665.958) (15.952.324)
Lucro do Exercício 0 2.447.342 2.447.342
Saldos em 31/12/14 2.713.635 (16.218.616) (13.504.982)
Lucro do Exercício 0 2.190.197 2.190.197
Saldos em 31/12/15 2.713.635 (14.028.419) (11.314.784)
Incorporação Corecred 101.411 (160.886 (59.475
Lucro do Exercício 0 1.253.693 1.253.693
Saldos em 31/12/16 2.815.046 (12.935.611) (10.120.565)

Demonstração de Fluxo de Caixa
Das Atividades Operacionais            2016           2015
Lucro / (-)Prejuízo do Exercício  1.253.693 2.190.197
(+) Depreciações  697 1.673
(+) Custo da baixa de Ativo Imobilizado  2.727 0
(+) Provisões (Reversões) para Contingências  87.334 35.614
(+/-)Outros Ajustes-resultado acumulado incorporada  (160.886) -
(Aumento)Diminuição em Impostos a Recuperar  (163.874) (155.521)
(Aumento) Diminuição em Outros Créditos  (11.989) (27.096)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores  - (35)
Aumento (Diminuição) Impostos a Recolher  (14.754) (11.124)
Aumento (Diminuição) em Remunerações a Pagar  - (6.878)
Aumento (Diminuição) em Outras Contas a Pagar  (36.378) (34.568)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 956.570 1.992.262
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital Social por incorporação  101.413 -
Empréstimos de Curto Prazo  286 -
Debêntures  (6.000.000) -
Juros Debêntures  (161.879) -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (6.060.180) -
Aumento/ (-) Redução Líquida nas Disponibilidades (5.103.611) 1.992.262
Saldo de Caixa em 01/01  29.954.025 27.961.763
Saldo de Caixa em 31/12  24.850.415 29.954.025
Composição do Caixa: Caixa  1.500 1.393
   Banco com Movimento  82.281 47.300
   Aplicação Financeira  24.766.634 29.905.333
Total  24.850.415 29.954.025

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: A empresa dedica-se exclusivamente a aquisição de créditos 
financeiros oriundos de operações praticadas por bancos, sociedades de créditos, socie-
dades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução nº 2.686, de 26/1/2000. 
2-Reestruturação Societária: Em 20/4/2016, conforme deliberado entre os sócios, foi apro-
vada a incorporação da empresa Corecred Aquisição e Administração de Créditos Ltda, nos 
termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificativa de Incorporação de Empresas . A 
incorporação faz parte de um processo de reorganização que tem por objetivo a simplificação 
da estrutura societária e operacional da Betacred e Corecred, com a consequente redução 
de custos financeiros e de manutenção de sistemas. Pela complementaridade as empresas 
possuem controles e procedimentos em sua maioria em duplicidade, o que implica em maio-
res e desnecessários custos principalmente administrativos. O patrimônio líquido da Corecred 
foi avaliado em 20/4/2016, com base no valor contábil, pelo montante de (R$ 59.474,63), 
conforme Laudo de Avaliação, emitido por empresa independente especializada. O acervo 
líquido contábil avaliado está apresentado no quadro explicativo nº 1. 3 - Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações e contemplam as alterações constantes na Lei 
11.638 de 28/12/2007 e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. As 
principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Consistem em numerários mantidos em caixa, contas correntes bancárias de livre movimenta-
ção e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão registradas 
ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços, que não superam o 
valor de mercado. b) Impostos a recuperar: Referem-se a valores passíveis de compensação 
provenientes de IR Retido na Fonte e estão demonstrados no ativo circulante de acordo com a 
previsão de sua realização. c) Imobilizado: Os bens foram resgistrados ao custo de aquisição 
e são depreciados de forma linear utilizando taxas conforme demonstrado na nota explicativa 
nº4. A variação da conta entre os anos de 2015 e 2016 ocorreu principalmente pela baixa por 
obsolescência conforme demonstrado no quadro explicativo nº 2. d) Intangível: Composto por 
licenças de uso de programas com prazo de vida útil de 5 anos conforme demonstrado na nota 
explicativa nº 5. A variação da conta entre os anos de 2015 e 2016 ocorreu principalmente pela 
baixa por obsolescência conforme demonstrado no quadro explicativo nº 3. e) Provisões para 
Imposto de Renda e Contribuição Social: O IR é computado sobre o lucro tributável pela 
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000,00 
no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% 
sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência e com base no Lucro Real. 
f) Provisão para Contingências: A provisão para contingências foi constituída com amparo 
em pareceres de assessores jurídicos em montantes suficientes para cobrir perdas prove-
nientes de ações contra a companhia consideradas prováveis. g) Demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os demais ativos são apresentados ao valor de custo. Os pas-
sivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 

dos encargos correspondentes de acordo com os contratos vigentes. h) Apuração do resul-
tado e critério de reconhecimento da receita de recuperação de créditos: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios, sendo a 
receita de recuperação de crédito reconhecida quando da efetiva realização.
4-Imobilizado                                 2016        2015
    Custo Depreciações Líquido Líquido
Contas R$ R$ % R$ R$
Instalações 0 0 10 0 0
Móveis e utensílios 0 0 10 0 3.424
Computadores e Periféricos 0 0 20 0 0
Máquinas e Equipamentos 0 0 10 0 0
Soma 0 0 0 0 3.424
5-Intangível                                     2016       2015
    Custo Amortização Líquido Líquido
Contas R$ R$ % R$ R$
Programas de Computador 0 0 20 0 0
Soma 0 0 0 0 0
6-Exigível a Curto Prazo: Debêntures: Remuneração sobre as Debêntures emitidas. Sobre 
o saldo devedor do valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7% 
ao ano, na base de 360 dias, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 
decorridos desde a data de emissão até o efetivo pagamento da remuneração, pagos em 
parcelas semestrais e sucessivas, sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.
Data Provisão  Dias Corridos Valor dos Juros
31/08/2016  33 211.525
30/09/2016  63 193.437
31/10/2016  94 201.034
30/11/2016  124 195.667
31/12/2016  155 203.352
Soma   1.005.015
7-Exigível a Longo Prazo: Em 19/4/2016 a Betacred Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros, pagou pelo resgate antecipado facultativo de 6 Debêntures simples da primeira
emissão da Companhia, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações de emis-
são, da espécie quirográfica, com valor nominal unitário de R$ 1.000.000,00.
               2016           2015
Quantidade emitida  34 40
Valor nominal unitário  1.000.000 1.000.000
Valor total da emissão  34.000.000 40.000.000
8 - Capital Social: O Capital Social é de R$ 2.815.045,55 equivalente a 10.374 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal, pertencentes a pessoas jurídicas do exterior.

Nurik Araújo Costa - Administrador
Contadora - Viviane Sallai Moura - CRC 1SP254695/O-2

AITEC DO BRASIL S.A.
CNPJ/CEI : 04.255.001/0001-38

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa Geral  604,75
Bancos Contas Movimento  1,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo  1.540.838,13
Disponível  1.541.443,88
Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber  6.712.578,11
Empréstimos a Receber  20.418,87
Adiantamentos - Outros Créditos  276.979,89
Adiantamento a Empregados  81.567,76
Impostos a Recuperar  2.121.401,20
Realizável a Curto Prazo  9.212.945,83
Acordo Trabalhista
Despesas Diversas  8.183,06
Acordo Trabalhista  8.183,06
Impostos Pagos por Estimativa
Impostos Pagos Estimativa  12.010,74
Impostos Pagos por Estimativa  12.010,74
Ativo Circulante  10.774.583,51
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Moveis e Utensílios  234.387,26
Instalações  358.330,77
Veículos  41.300,00
Máquinas e Equipamentos  127.246,93
Equipamentos de Escritório  1.052.943,34
Equipamentos de Comunicação  56.398,70
Bens Intangíveis  541.166,57
(-)Depreciação Acumulada  (1.406.638,27)
Imobilizado  1.005.135,30
Ativo Não Circulante  1.005.135,30
Total do Ativo  11.779.718,81

Demonstração das Mutuações Patrimônio Líquido em 31/12/2016
Especificação  31/12/2016
Saldo Inicial Capital Social  614.339,89
Aumento de Capital Social
Incorporação de Lucros Acumulados
Saldo Final Capital Social  614.339,89
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados  919.194,50
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados  919.194,50
Resultado do Exercício  387.502,68
Distribuição de Lucros/Dividendos  (168.000,00)
Total do Patrimônio Líquido  1.753.037,07

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Ano de 2016
A Aitec do Brasil SA, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na 
Alameda dos Tupinás. 33, 7º andar, 04069-000, Planalto Paulista, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.255.001/0001-38, declara através de seu contador 
abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 
ano calendário de 2.016: Nota 1 - Contexto Operacional: A Aitec do 
Brasil SA, tem como objeto social: Desenvolvimento de Programas de 
Computador sob Encomenda e Holdings de Instituições Não - Financeiras. 
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

Passivo
Passivo Circulante
Exigível a Curto Prazo
Fornecedores  919.854,47
Bancos Conta Empréstimo  785.677,90
Obrigações Sociais  274.399,70
Obrigações Tributárias  284.908,88
Obrigações Trabalhista  980.146,29
Tributos sobre o Lucro a Recolher  163.258,96
Outras Obrigações a Pagar  15.432,19
Receita Diferida Circulante  2.003.447,13
Exigível a Curto Prazo  5.427.125,52
Passivo Circulante  5.427.125,52
Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Provisões de Direitos Autorais  4.599.556,22
Exigível a Longo Prazo  4.599.556,22
Passivo Não Circulante  4.599.556,22
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Capital Subscrito  614.339,89
Capital Realizado  614.339,89
Reservas
Lucro a Disposição  1.138.697,18
Reservas  1.138.697,18
Patrimonio Líquido  1.753.037,07
Total do Passivo  11.779.718,81

Balanço Patrimonial

José Roberto C.Alvarenga - Diretor Presidente Marcos Tadeu R. Dos Santos - CRC-1SP 150.246/0-5

Demonstração de Resultado Acumulado em Dezembro de 2016
Receitas de Serviços
Serviços Prestados Vendas  19.579.780,92
(-)Impostos Incorridos  (2.740.881,45)
Receitas de Serviços  16.838.899,47
Receita Líquida  16.838.899,47
Despesas com Pessoal
Despesa com Pessoal  8.966.872,26
Beneficios  1.380.802,55
Despesas com Pessoal  10.347.674,81
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas  2.310.003,83
Aluguéis e Condominios de Imoveis  646.041,40
Comunicação - Telefones  176.866,77
Prestacao de Serviço Pessoa juridca  1.315.090,79
Legais e Judiciais  1.923,08
Despesas com Internet  140.493,64
Despesas com Veículos  3.689,36
Despesas com Locação  27.852,35
Formaçao e Treinamento  5.289,99
Custos Diretos  738.468,14
Ajuda de Custo  72.914,97
Viagens Nacionais e Internacionais  382.697,63
Despesas Marketing  18.283,80
Despesas Administrativas  5.839.615,75
Comercial
Titulo Não Recebido e Perda  86.615,84
Comercial  86.615,84
Despesas Tributárias
Despesas Tributárias  220,28
Despesas Tributárias  220,28
Despesas com Depreciação
Despesas com Depreciação  173.225,17
Despesas com Depreciação  173.225,17
Custo Operacional  16.447.351,85
Lucro Operacional  391.547,62
Outras Receitas Operacionais
Receitas Operacionais  112.997,28
Recuperacao de Despesas  149,37
Outras Receitas Operacionais  113.146,65
Outras Receitas Operacionais
Resultado Operação Descontinuidade  238.374,64
Outras Receitas Operacionais  238.374,64
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras  192.307,27
Despesas Financeiras  192.307,27
Provisões
Resultado Receitas Operacional Administrativa  159.214,02
Lucro Antes do Imposto de Renda  550.761,64
Contribuição Social  49.568,55
Imposto de Renda  113.690,41
Lucro Após o Imposto de Renda  387.502,68

com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legisla-
ção societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2016. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, 
que revogaram e introduziram novos dispositivos à legislação societária. 
Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis: Houve a adoção do regime de 
competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse 
regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quan-
do ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento. a) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao 
custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete; 
b) Investimentos - Os Investimentos estão avaliados pelo método de Cus-
to. c) Variação cambial (tributação) - A variação cambial neste exercício 
vem sendo tributada pelo regime de Caixa. d) Provisões - São realizadas 
mensalmente as provisões de férias com base na remuneração mensal 
dos empregados. e) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demons-
trados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da corresponden-
te depreciação acumulada e os encargos de depreciação e amortização 
foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que 
levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Nota 4 - For-
ma de Tributação - A opção pela forma de tributação neste exercício é 
pelo Lucro Real Anual manifestada pelo recolhimento da primeira quota do 
imposto devido. Nota 5 - Capital Social - O capital social subscrito da so-
ciedade é de R$ 614.339,89 (Seiscentos e Quatorze Mil Trezentos e Trinta 
e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos). Nota 6 - Eventos Subsequen-

tes - Em 31 de dezembro de 2016 até a data de elaboração da presente 
Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar
de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas 
demonstrações contábeis apresentadas.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2017

SITUAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO FUNCIONÁRIO
Quais são as situações que um grupo de empresas pode transferir 
um funcionário de uma empresa para a outra sem que haja rescisão 
e recontratação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

É OBRIGATÓRIO REAJUSTE SALARIAL PARA EMPREGADOS DOMÉS-
TICOS QUE RECEBEM ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO?

Não há previsão legal expressa, porém, entende-se que nestes 
casos, pelo fato do empregado doméstico já receber mais que 
1 (um) salário mínimo o reajuste dependerá do acordado entre 
as partes quando da contratação.

DIREITO DO FUNCIONÁRIO ESTUDANTE
Funcionário ingressou na faculdade e não poderá cumprir o horário 
integral, qual o direito do funcionário estudante, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MARCAÇÃO DE PONTO DO EMPREGADO DOMÉSTICO
É obrigatório o controle e marcação de ponto dos empregados domés-
ticos, no caso de caseiros, que dormem no local de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO
Referente a retenção do INSS sobre NF serviço, o prestador é pessoa 
física como gerar a guia. Temos que informar na SEFIP e emitir a guia 
separadamente, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGOS SOBRE A BOLSA DE ESTUDO
Quais os encargos que incidem sobre a bolsa de estudo paga ao 
médico residente? Qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

AVISO AOS ACIONISTAS
O Atacadão S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 
que as demonstrações fi nanceiras, relatório da administração, parecer dos auditores independentes e demais 
documentos e informações relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2016 encontram-se disponíveis, na sede 
social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George 
Eastman nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. 

São Paulo, 27 de março de 2017.
Charles André Pierre Desmartis

Diretor Superintendente - Divisão Holding


