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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048673-16.2014.8.26 .0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG 35.971.586-2, CPF
866.308.224-04, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
20.942,78, referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 01 da Quadra KT,
Loteamento Termas de Santa Bárbara II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida 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. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2017.              (04 e 05)

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0040525-72.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo André Bueno de Camargo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao JERRY ADRIANI ALVES DOS SANTOS, CPF. 079.306.028-18 e ANA LÚCIA 
DA SILVA, CPF. 020.759.079- 60 que, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada 
procedente, com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 4.751,39 (Junho/2010) 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos do acidente automobilístico 
ocorrido em 20/04/2009, e ainda, a condenação dos réus, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a 
ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiro os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Sto.Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028173-
72.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.Faz saber a ANTONIO 
GONÇALVES DE LIMA, CPF. 332.638.498-08 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 10.588,62 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2016.  

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030516-26.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOTUS 
IMPORTS LTDA, CNPJ. 05.841.459/0001-31, na pessoa de seu representante legal, MARCOS 
ANTONIO ZINSLY, CPF. 121.696.378- 93, que PAULO DE QUEIROZ ANDREOLI lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida na obrigação da entrega 
imediata do DUT do veículo: marca BMW Z4, chassi WBALM3100AE353597, ano 2009, cor preta, 
placas, DZD 4114. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21 de fevereiro de 2.017. 
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QUARTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2017

PRAZO PARA ENTREGA DE JUSTIFICATIVAS E ATESTADOS
Empresa indica no quadro de comunicados que as declarações e jus-
tificativas, devem ser entregues em 48hs após o retorno, entretanto 
alguns funcionários entregam depois do prazo, podemos recusar o 
recebimento, caso a folha tenha sido fechada? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Qual o procedimento para alteração da carga horária de trabalho de 
um funcionário poderá ser menor que 44 horas semanais? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE FUNÇÃO
Empresa pode promover ou mudar de função o funcionário sem 
aumento salarial? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO DA ENTREGA DO HOLERITE
Qual o prazo para entrega do holerite? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO EFETUOU O REGISTRO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregador doméstico que não efetuou o registro da empregada 
doméstica haverá multa, qual valor, podemos efetuar o registro retro-
ativo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE EM CASA
Funcionária sofreu acidente em casa, quando levava a filha para a 
escola e ficará de licença, qual o auxílio correto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA
Empregada doméstica demitida tem direito a seguro desemprego, 
como proceder para receber, na demissão é preciso emitir alguma 
guia? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  127.649,73 127.703,72
Bancos com  Movimento  69,59 123,58
Imóveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  2.627.180,49 2.666.695,49
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  2.074.618,84 2.114.133,84
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Própria  197.319,87 197.319,87
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.241,78 3.241,78
Imobilizado
Máquinas e Equipamentos  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  2.754.830,22 2.794.399,21

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  18.509,00 18.509,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 18.509,00
Patrimônio Líquido  2.736.321,22 2.775.890,21
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (847.260,78) (807.691,79)
Total do Passivo  2.754.830,22 2.794.399,21

Demonstração do Resultado em 30 de Junho de 2016
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  36.333,73 35.149,96
Impostos e Taxas  2.596,62 3.532,93
Despesas Financeiras  638,64 376,00
Prejuizo Operacional  (39.568,99) (39.058,89)
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (39.568,99) (39.058,89)
Prejuizo Líquido do Exercício  (39.568,99) (39.058,89)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  (39.568,99) (39.058,89)
3- Prejuizos Acumulados  39.568,99 39.058,89
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2016/R$ 2015/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  (39.568,99) (39.058,89)
Lucro Líquido Ajustado  (39.568,99) (39.058,89)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (39.568,99) (39.058,89)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  39.515,00 39.115,00
Fluxo de caixa nas atividades 
de Investimentos  39.515,00 39.115,00
Fluxo de caixa do exercício  (53,99) 56,11
Saldo no Início do exercício  123,58 67,47
Saldo no final do exercício  69,59 123,58
Fluxo de caixa do exercício  (53,99) 56,11

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ: 61.340.071/0001-28
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Estamos 
à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria. São Paulo, 01 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com a lei 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei 
116381/2007 e Lei 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- O capital So-
cial é de R$ 3.583.592,00 totalmente integralizado e representado por 
2.596.265.383 ações ordinárias sem valor nominal. 4- O imposto de A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro pre-
sumido. 5- A entidade está com as atividades industriais paralizadas, 
desde abril de 1983. 6- As depreciações foram calculadas pelo mé-
todo linear as taxas permitidas pela legislação tributária, sendo que 
neste exercicio não foram realizadas provisões para encargo ou risco.

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

ATIVO
Circulante 967.454 832.521 1.096.477 879.842
Caixa e equivalentes
de caixa 4 136.526 164.383 136.964 165.657

Contas a receber
de clientes 5 350.149 323.548 379.781 328.028

Estoques 6 374.022 290.445 449.512 323.952
Impostos a recuperar 7 50.775 21.087 53.914 21.717
Outros ativos circulantes 55.982 33.058 76.306 40.488

Não Circulante 124.309 84.372 82.883 68.999
Ativo fiscal diferido 21 5.097 2.197 5.948 2.780
Outros ativos
não circulantes 2.609 1.304 2.609 1.304

Investimentos 8 86.248 50.655 -  -
Imobilizado 9 29.623 29.908 73.594 64.607
Intangível 10 732 308 732 308

Total do Ativo 1.091.763 916.893 1.179.360 948.841

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31.12.2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)Nota Controladora Consolidado

explicativa 2016 2015 2016 2015
Passivo
e Patrimônio Líquido

Circulante 422.028 353.430 509.625 385.378
Fornecedores 12 257.639 178.089 335.080 202.184
Empréstimos e financiamentos 11 26.865 95.119 26.865 100.342
Obrigações fiscais,
trabalhistas e sociais 13 70.486 43.864 71.767 44.865

Outras contas a pagar 45.067 21.174 52.137 22.104
Provisões 21.971 15.184 23.776 15.883

Não Circulante 100.729 87.286 100.729 87.286
Empréstimos, financiamentos
e encargos 11 61.096 69.761 61.096 69.761

Provisão para riscos proce-
ssuais, civeis e fiscais 14 27.283 17.525 27.283 17.525

Outras contas a pagar 12.350 - 12.350 -
Patrimônio Líquido 569.006 476.177 569.006 476.177
Capital social 16 216.075 216.075 216.075 216.075
Reserva de lucros 352.931 260.102 352.931 260.102
Total do Passivo
e Patrimônio Líquido 1.091.763 916.893 1.179.360 948.841

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Fluxo de caixa da ativi-
dade operacional
Lucro antes do Imposto de
renda e contribuição social 186.570 122.929 188.074 124.263

Ajustes para reconciliar o lucro
ou prejuízo ao fluxo de caixa
das atividades operacionais: 223.396 140.198 267.699 166.848
Depreciação e amortização 9, 10 2.917 3.054 6.398 4.887
Resultado de equivalência
patrimonial (37.659) (27.314) - -

Imposto de renda e contri-
buição social diferidos 2.900 7.984 3.168 7.984

Perda na alienação
de imobilizado 645 511 788 511

Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 5 12.783 6.406 12.894 6.864

Provisão de passivos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas 9.758 8.352 9.758 8.352

Provisão para despesas
operacioais 6.787 3.269 7.924 (135)

Perda no valor realizável
do estoque 6 26.038 (5.356) 26.038 (6.241)

Juros e variação cambial sobre
empréstimos e financiamentos 12 12.657 20.363 12.657 20.363

Variação de ativos e passivos:
(Aumento) no contas a receber (39.384) (95.997) (56.268) (105.666)
(Aumento) Redução nos estoques (109.615) 39.974 (151.597) 16.540
(Aumento) nos impostos
a recuperar (29.688) (11.188) (32.197) (11.643)

(Aumento) Redução
nos demais ativos (25.063) 5.965 (38.168) (913)

(Redução) Aumento
em fornecedores 79.550 (50.508) 124.516 (30.823)

Aumento em obrigações
trabalhistas e tributárias 26.622 26.400 39.221 27.197

(Redução) Aumento em outras
contas a pagar 31.181 (3.869) 24.913 (3.417)

Imposto de renda e contri-
buição social pagos (20.352) (3.751) (22.124) (5.085)

Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais 136.647 47.224 155.995 53.038

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Adições de ativo imobiilzado (3.087) (1.269) (15.983) (16.626)
Aquisição de intangível (614) (2) (614) (2)
Recebimento pela venda de
imobilizado, investimento e íntangíveis - 300 - 300

Investimento em participação societária - (5.443) - -
Caixa líquido das atividades
de investimentos (3.701) (6.414) (16.597) (16.328)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Captação de empréstimos
e financiamentos 12 16.755 121.084 16.755 126.307

Dividendos e juros sobre
o capital próprio pagos (71.226) (1.541) (73.292) (1.706)

Pagamentos de juros de
empréstimos e financiamentos 12 (18.273) (5.235) (18.273) (5.235)

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos 12 (88.059) (89.266) (93.281) (89.266)

Caixa líquido das atividades
de financiamentos (160.803) 25.042 (168.091) 30.100

(Redução) Aumento do caixa
e equivalentes de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 4 164.383 98.531 165.657 98.847

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 4 136.526 164.383 136.964 165.657

Aumento líquido de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Receita líquida de vendas 17 1.113.289 821.6471.166.192 878.797
 Custo dos produtos vendidos 18 (697.234) (512.592)(706.681) (532.681)
Lucro bruto 5 416.055 309.055 459.511 346.110
(Despesas) receitas
operacionais
Gerais e administrativas 18 (52.591) (43.687) (53.683) (44.163)
Com vendas 18 (235.219) (186.239)(241.239) (192.829)
Outras receitas operacionais 19 18.517 11.402 20.067 11.402

Resultado antes do
resultado financeiro 146.762 90.531 184.656 120.520
Receitas financeiras 20 35.489 32.521 35.716 31.557
Despesas financeiras 20 (33.340) (27.437) (32.298) (27.814)

Resultado financeiro 2.149 5.084 3.418 3.743
Resultado com
equivalência patrimonial 8 37.659 27.314 - -

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Lucro antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social 186.570 122.929 188.074 124.263
Imposto de renda e contri-
buição social correntes 21 (20.352) (3.751) (22.124) (5.085)

Imposto de Renda e
Contribuição Social diferidos 21 2.900 7.984 3.168 7.984

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 169.118 127.162 169.118 127.162

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 22 0,8223 0,6183 0,8223 0,6183

Resultado por ação -
diluído (em R$) 22 0,7827 0,5885 0,7827 0,5885

Aos Acionistas e Administradores da Multilaser Industrial S/A - São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas da Multilaser Industrial S/A (‘Companhia’),
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Multilaser Industrial
S/A em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado
de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com
os princípios éticos 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. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a 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 e suas con-
troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela

governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre 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 usuári-
os tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 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 controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-

ALEXANDRE OSTROWIECKI RENATO FEDER FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - Contador  - CRC 1SP186937/O-2

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado abragente total 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado abragente total 169.118 127.162 169.118 127.162

Relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31.12.2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Reserva de lucros
Nota Capital Reserva Reserva de Lucros/prejuízos

explicativa  social  legal  incentivos fiscais acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 216.075 7.777 135.437 - 359.289
Lucro do exercício - -     - - 127.162 127.162
Total de outros resultados abrangentes 216.075 7.777 135.437 127.162 486.451
Dividendos e juros sobre capital próprio 16 - -     - (10.274) (10.274)
Constituição da reserva legal - 6.358     - (6.358) -
Constituição da reserva de incentivos fiscais - - 110.530 (110.530) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 216.075 14.135 245.967 - 476.177
Lucro do exercício - -     - 169.118 169.118
Total de outros resultados abrangentes 216.075 14.135 245.967 169.118 645.295
Dividendos e juros sobre capital próprio 16 - - - (76.290) (76.290)
Constituição da reserva legal - 8.456 - (8.456) -
Constituição da reserva de incentivos fiscais - - 84.373 (84.373) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 22.591 330.340 - 569.007

sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança 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.

São Paulo, 31 de março de 2017.
BDO RCS Julian Clemente
Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 197232/O-6

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS E ADMINISTRADORES NA SEDE DA COMPANHIA.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0806392-22.1997.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0806392-22.1997.8.26.0100. O Dr. Rogério Aguiar Munhoz
Soares, Juiz de Direito da 10ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Conjuge do réu executado, Sra.
Luciene Alves De Araújo Almeida , RG 143.70737, CPF Nº 037.809.008-90 que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua Intimação, por, edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a seguir descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 06 da Quadra LF, Loteamento denominado Terras de Santa Cristina IV,
Situado na Zona urbana do distrito e município da Comarca de Avaré, matrícula nº 33314, do Registro de
Imóveis de Avaré/SP. Terras de Santa Cristina III. Estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a
Intimação da penhora realizada, advertindo-se que o prazo para oferecer impugnação é de 15 dias. E,
para que cheque ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                   (05 e 06)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel do Bem Imóvel e para
intimação do requerido SIDAUTO PERES (CPF: 165.767.628-52), bem como seu cônjuge, se casado
for, e demais interessados, expedido na Ação de Alienação Judicial – Processo nº 1001146-
16.2015.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regionaldo Tatuapé/SP, requerida por
ADRIANA CRISTINA DE FRANCO PERES (CPF: 278.233.218-07). Nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  DESCRIÇÃO DOS
IMÓVEIS: a) O APARTAMENTO nº 53, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do Edifício Maria
Celeste, situado à Rua Emilio Mallet, nº 1.893, no Tatuapé, possuindo a área útil de 87,510m², a área
comum de 11,707m², possuindo no térreo uma fração ideal de 2,504%. CONTRIBUINTE:
056.159.0155-1. Matricula nº 44.363 do 9º C.R.I de São Paulo. b) UMA VAGA NA GARAGEM nº
19, localizada no subsolo do Edifício Maria Celeste, situado à Rua Emilio Mallet, nº 1.893, Tatuapé,
possuindo a área útil de 21,930m², a área comum de 2,932m² e a área total construída de 24,862m²,
tendo no terreno uma fração ideal de 0,6268%, correspondente a 1/32 avos, na área total do
condomínio. CONTRIBUINTE: 056.159.0187-1. Matricula nº 44.364 do 9º C.R.I de São Paulo.
1. OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da P. M. S. P no dia 15/03/2017, não existem débitos de
Divida Ativa ou IPTU em atraso. 2. AVALIAÇÃO TOTAL (lotes a e b) - R$ 523.997,53 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS
PRAÇAS – 1ª Praça começa em 08/05/2017, às 13h00min, e termina em 11/05/2017, às 13h00min
e; 2ª Praça começa em 11/05/2017, às 13h01min, e termina em 31/05/2017, às 13h00min.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou
ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Fica o requerido SIDAUTO
PERES, bem como seu cônjuge, se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 15 de março de 2017.

COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados 17 (dezessete) de Abril de 2.017, na Rua Francisco Dias Velho, 587,
às dezoito horas e trinta minutos em primeira convocação, às dezenove horas e trinta
minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em terceira convocação para
discutir a seguinte ordem do dia:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conse-
lho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício
de 2.016 e deliberação quanto ao Resultado do Exercício de 2.016; 2) Renovação da
Diretoria; 3) Renovação do Conselho Fiscal; 4) Assuntos Gerais. Na data em que é
feita esta convocação a COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MÉDICA
EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, conta com 27 associados.

São Paulo, 30 de Março de 2.017.
Dr. Reynaldo Augusto Machado - Dir. Presidente

Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e  Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2017, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e
trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos),
para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) presta-
ção de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2016, (iii) análise das demonstrações financeiras, (iv)
análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes, (v) planos
de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro líquido do
exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de interesse da
sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrati-
vos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convo-
cação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 27
de março de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.      (05, 06 e 07)

Processo Digital nº: 1028882-48.2015.8.26.0577 Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Inadimplemento Requerente: Altos da Boa Vista Empreendimentos e Participações Ltda Requerido:
Patrícia do Prado Moreira e outro Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1028882-
48.2015.8.26.0577 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Maurilei
Antonio Moreira, CPF 117.942.936-20, RG 12.600.249, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário, convertido em rito ordinário, por parte de Altos da Boa Vista
Empreendimentos e Participações Ltda, alegando em síntese: que em de 04/02/2010 as partes
celebraram Termo de Cessão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Transferência e
Desistência sobre Imóvel, pelo qual foi cedido e transferido ao Réus todos os direitos e obrigações
relativos à aquisição de um terreno identificado pelo lote nº 0045, da quadra nº 000J, do
empreendimento denominado Loteamento Altos da Vila Paiva, pelo preço de R$35.137,65 divididos em
132 parcelas mensais e consecutivas cujo vencimento da primeira se deu em 11/12/2006, deixando os
réus de honrar com as suas obrigações Contratuais desde 11/02/2015, data de vencimento da parcela
092/132, permanecendo em mora até o presente momento, somando a quantia de R$ 15.282,24,
mesmo valor dado à causa e requereu a procedência da ação, condenando-se os Réus no pagamento
da importância supra devidamente corrigida e atualizada até o efetivo pagamento, sem prejuízo das
parcelas que se vencerem no curso da demanda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José dos Campos, aos 07 de março de 2017.                                                       (04 e 05)

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, às 
10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0165560-68.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA CRISTINA 
RODRIGUES, CPF. 039.997.829-19, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 6.192,14 (Jul/2012), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Citação Prazo 30 dias Proc. 1014637-39.2014.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça
Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa - SP, Faz saber a DAY E
KABELLUS COSMÉTICOS LTDA CNPJ Nº 16.798.899/0001-70 que BR BEAUTY COSMÉTICOS,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou ação Ordinária em Geral c/c Pedido de
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas
PLASTICAS DOS FIOS e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetiva indenização por
danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação da requerida
por edital, para que Conteste a presente ação no prazo supra, sob pena de ser aceito como
verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de
Março de 2017.                                                                                                                               (04 e 05)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0112585-51.2007.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Claudia Maria Apolinário
Velho, CPF 114.286.058-27, RG 21.517.785, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese, que a autora prestou atendimento
médico-hospitalar à ré, entre os dias 20 e 21 de julho de 2005, com internação em suas dependências,
gerando despesas no valor de R$ 5.286,25 representadas pelas notas ficais nºs 36754 e 36893, não
quitadas pela ré. Requer a condenação da ré ao pagamento da importância de R$5.286,25, atualizado,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se 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 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 17 de fevereiro de 2017.                                                                               (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006460-23.2014.8. 26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fabio Henrique Vettilo, CPF 288.725.868-01, RG 30648066-9, Solteiro,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$3.716,95 referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017.                  (04 e 05)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009787-47.2016.8.26. 0011 A MM. Juíza de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a José Carlos Sato, Rua Doutor Queiros Guimaraes, 168, Jardim
Guedala - CEP 05609-000, São Paulo-SP, CPF 153.335.998-90, RG 19.993.919, Solteiro, Brasileiro,
Engenheiro, que lhe foi proposta uma ação de Produção Antecipada de Provas por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: O Réu firmou com a Autora Contrato de
Compra e Venda do lote 16 da Quadra AJ do empreendimento Terras De Sta Cristina IV, sito no
município de Arandú/SP. Embora tenha quitado integralmente o preço do imóvel, o Réu tornou-se
inadimplente em relação às taxas de conservação no valor de R$.12.159,52. Esgotadas as tentativas
de composição e por tratar-se de documento comum às partes, a Autora interpõe a presente a fim de
que o Réu seja compelido a exibir o instrumento contratual que se encontra em seu poder.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2017.                   (04 e 05)

Citação-Prazo 20 dias. Proc.0028766-06.2013.8.26.0003. A Drª. Laura Mota Lima de Oliveira 
Macedo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara, Comarca de São Paulo, 
SP, na forma da lei, etc...FAZ SABER a S. E. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME-(Grupo Family 
Planejados-Empresa Franqueada da EKO ambiente), CNPJ 15.090.169/0001-57, na pessoa de seu 
representante legal e EDER WILLIANS DOS SANTOS, CPF 348.337.328-40, que CLÁUDIO 
YOSHIMITSU TAKAHASHI, ajuizou ação de Rescisão Contratual dos Contratos de Compra e Venda 
de Móveis Planejados, pedido nº 0739, datado de 18/08/2012 e seu substitutivo datado de 
25/08/2012 e contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, 
datado de 12/01/2013, tendo em vista que o réu não cumpriu os atos; condenando as rés ao 
pagamento de danos materiais no valor de R$ 110.966,36 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e 
seis reais e trinta e seis centavos), morais de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) e 
multa totalizando o valor de R$ 22.928,59 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e nove centavos)-(novembro/2013) e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não 
contestar a ação será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de junho de 2016.   

Ativo  31.12.2016 31.12.2015
 Ativo Circulante                -    3.949,44
 Impostos à Recuperar                -    3.949,44
 Ativo não Circulante                -   38.266,30
 Permanente                -  -
  Imobilizado                -   38.266,30
Total do Ativo                -   42.215,74

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016 (R$) Demonstrativo do Resultado
Receitas/Despesas Operacionais      31.12.2016     31.12.2015
 Despesas Administrativas  (6.401,04)  (25.265,56)
 Depreciações/Amortizações  (38.266,30)  -
 Despesas Tributárias           (174,57)           (28,10)

     (44.841,91)     (25.293,66)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL      (44.841,91)     (25.293,66)
Resultado Líquido do Exercício      (44.841,91)     (25.293,66)

Passivo e Patrimônio Líquido     31.12.2016     31.12.2015
 Passivo Circulante  -  498,22
  Obrigações Trabalhistas e Tributárias  -  498,22
 Passivo não Circulante    3.440.710,21  3.434.310,67
  Partes Relacionadas   3.440.710,21  3.434.310,67
Patrimônio Líquido  (3.440.710,21) (3.392.593,15)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
  Prejuízos Acumulados  (6.396.868,30) (6.368.299,49)
  Resultado Líquido do Período     (44.841,91)     (25.293,66)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC  (3.440.710,21) (3.392.593,15)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido                     -       42.215,74

Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 - NIRE 35.300.343.239

Extrato da Ata de RCA Realizada em 3/3/17
Em 3/3/17, 14h, na sede da Companhia. Presença: 100% dos Membros do Conselho de Administração.
Mesa: Vittorio Danesi: Presidente; Fernanda Martin Del Campo Furlan: Secretária. Deliberações aprova-
das por unanimidade: Reeleição dos seguintes membros da Diretoria e seus respectivos cargos: (i) Vittorio
Danesi - Diretor-Presidente; Fernando José Coutinho Martins - Diretor Financeiro; Carlos Alberto Pulici Júnior 
- Diretor sem designação especí  ca. Todos com mandato de um ano a partir dessa Assembleia. (ii) Altera-
ção dos endereços das seguintes Filiais: a) Filial Vitória/ES, CNPJ nº 07.432.517/0019-28, que passará a se 
estabelecer na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1.000, Sala 1104, Centro, Vitória/ES. b) Filial Salvador/BA,
CNPJ nº 07.432.517/0013-32, que passará a se estabelecer na Avenida Tancredo Neves, 2.539, Salas: 1.503, 
1.504,1.505, Caminho das Árvores, Salvador/BA. Encerramento: Nada mais. A presente é extrato da ata 
lavrada em Livro Próprio. JUCESP nº 155.064/17-4 em 30/3/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 - NIRE 35.300.343.239

Extrato da Ata da AGOE Realizada em 2/3/17
Em 2/3/17, 10h, na sede da Companhia. 4. Presença: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social e administradores da Companhia. 6. Mesa: Vittorio Danesi: Presidente; Fernanda Martin 
Del Campo Furlan: Secretária. Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Aprovação da lavra-
tura da ata na forma de sumário; (ii) Aprovação do Balanço, das Contas da Administração e Demais
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016; (iii) Destinação do Lucro Líquido: Tendo a Com-
panhia apresentado prejuízo no exercício de 2016, os acionistas concordaram que tal prejuízo de-
verá ser absorvido pela reserva de lucros existente; a) Prejuízo do exercício encerrado em 31/12/16
de R$8.243.338. Assim, a partir da presente data os números da Companhia passam a ser: Capital 
Social: R$193.934.526; Reserva Capital: R$1.875.223; Reserva Legal: R$861.558; Reserva Lucro: 
R$13.196.489; Patrimônio Líquido: R$171.720.308; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração e Fixação da Remuneração Global Anual da Administração: a) Vittorio Danesi; b) Ill Hwan 
Kim; c) Heesung Yoo. Todos com mandato até a realização da AGO de 2018. Neste ato, é nomeado o
Sr. Ill Hwan Kim como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas, ainda,
acordam em deixar vago um dos cargos remanescentes de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. e)  xação da remuneração global dos Administradores, até a próxima AGO, destinada a 
apreciar as demonstrações  nanceiras de 31/12/17, no valor de até R$ 10.000.000,00.  Encerramento: 
Nada mais. A presente é extrato da ata lavrada em Livro Próprio. JUCESP nº 131.148/17-5 em 17/3/17.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.


