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Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Relatório da Administração

Demonstrações do Resultado 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: A Nova União Administradora e Incorporado-
ra S.A. (“Sociedade”) foi constituída em 10 de janeiro de 2005 e tem por 
objeto a administração de bens próprios e de terceiros; a participação em 
negócios mobiliários e imobiliários; a incorporação imobiliária e atividades 
correlatas ou assemelhadas. Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras e Principais Práticas Contábeis: Declaração de conformidade: As 
demonstrações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração: As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, ex-
ceto se mencionado ao contrário nas práticas contábeis descritas a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. O resumo das principais práticas contábeis 
adotadas pela Sociedade e suas controladas são como segue: a) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações fi nanceiras: A moeda 
funcional da sociedade é o Real, mesma moeda de preparação e apresen-
tação das informações. b) Contas a receber: Apresentadas pelos valores 
nominais dos títulos representativos dos créditos. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado sufi cien-
te pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das 
contas a receber, considerando o seguinte critério: (a) provisão dos saldos 
vencidos há mais de 180 dias, cuja análise individual dos devedores de-
monstre impossibilidade de recuperação do crédito. c) Propriedade para 
investimento: A propriedade para investimento é representada por terreno 
e edifício em shopping center mantidos para auferir rendimentos de aluguel 
e/ou valorização do capital, conforme divulgado na nota explicativa nº 5. 
A propriedade para investimento é inicialmente registrada pelo custo de 
aquisição ou construção, acrescido dos encargos fi nanceiros de emprésti-
mos e fi nanciamentos incorridos durante o período de construção, quando 
aplicável, são capitalizados. Após o reconhecimento inicial, propriedade 
para investimento é apresentada ao seu valor justo, exceto pelas proprie-
dades em construção (“greenfi elds”). Ganhos ou perdas resultantes de va-
riações do valor justo das propriedades para investimento são incluídos na 
demonstração do resultado no exercício em que forem geradas. d) Outros 
ativos (circulante e não circulante): Os outros ativos são demonstrados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até as datas 
de encerramento dos exercícios. e) Outros passivos (circulante e não 
circulante): Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. f) IRPJ e CSLL diferidos: O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias, decorrentes de diferenças entre as bases fi scais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. g) Uso 
de estimativas: A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afe-
tam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas da Sociedade, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
fi nanceiras. As estimativas devem ser determinadas com base no melhor 
conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações fi nancei-
ras, dos eventos e transações em curso e de acordo com a experiência de 
eventos passados e/ou correntes. Os resultados fi nais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, 
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às 
demonstrações fi nanceiras referem-se à vida útil dos bens das proprieda-
des para investimento e às provisões para crédito de liquidação duvidosa e 
para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis. As estimativas e premissas subja-
centes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões 
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as 
estimativas são revistas. h) Reconhecimento de receitas, custos e des-
pesas: As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo 
com o princípio contábil da competência. A receita de aluguéis é reconheci-
da com base na fruição dos contratos e a receita de serviços é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. As despesas e os custos são 
reconhecidos quando incorridos. i) Lucro por ação: O resultado por ação 
básico é calculado por meio do resultado do período e a média ponderada 
das ações em circulação no respectivo exercício.
2. Contas a Receber 31.12.2016 31.12.2015    
Aluguéis a receber 1.908 1.781
Provisão de créditos de liquidação duvidosa (94) (94)    
Total 1.814 1.687    
A composição das contas a receber faturadas por período de vencimento 
é como segue:

 31.12.2016 31.12.2015    
A vencer 1.041 876
Vencidas:
Até 30 dias 53 55
De 31 a 60 dias 21 70
De 61 a 90 dias 19 26
De 91 a 180 dias 133 44
Acima de 181 dias 641 710
 867 905    
Total 1.908 1.781    
A exposição máxima ao risco de crédito da Companhia é o valor contábil 
das contas a receber. Para atenuar esse risco, a Companhia adota como 
prática a análise das modalidades de cobrança (aluguéis, serviços e ou-
tros), considerando a média histórica de perdas, o acompanhamento perió-
dico da Administração, no que tange a situação patrimonial e fi nanceira de 
seus clientes, o estabelecimento de limite de crédito, a análise dos créditos 
vencidos há mais de 180 dias e o acompanhamento permanente de seu 
saldo devedor, entre outros. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa foi constituída tomando como base nos aluguéis vencidos há mais 
de 180 dias, cuja análise individual da sua situação fi nanceira demonstrou 
que estes não seriam realizáveis e que não tenham sido renegociados. 
A provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentou a seguinte mo-
vimentação nos exercícios: 31.12.2016 31.12.2015    
Saldo no início do exercício (94) (94)
Créditos provisionados no exercício - -
Créditos recuperados no exercício - -    
Saldo no fi nal do exercício (94) (94)    
3. Impostos a Recuperar 31.12.2016 31.12.2015    
Imposto de renda - antecipações 2 139
Contribuição social - antecipações - 48
IRRF a recuperar - 2
PIS a recuperar - 4
COFINS a recuperar 3 31
Outros impostos a recuperar 1 1    
Total 6 225    
4. Propriedades para Investimento Em operação  
Saldo em 31.12.2014 60.000
Ajuste a valor justo 11.530
Baixa (10.330)  
Saldo em 31.12.2015 61.200  
Ajuste a valor justo 6.552  
Saldo em 31.12.2016 67.752  
5. Impostos Parcelados 31.12.2016 31.12.2015    
PIS/COFINS 1.515 1.682
IRPJ/CSLL 976 1.084    
Total 2.491 2.766    
Circulante 506 509
Não circulante 1.985 2.256
6. Adiantamento de Clientes: A Nova União recebeu da I Park Estacio-
namentos Ltda., em 31 de janeiro de 2011, o valor de R$ 13.773 a título de 
adiantamento do aluguel da fração ideal do terreno onde está localizado o 
Internacional Guarulhos Shopping Center. Mensalmente o valor do aluguel 
faturado é abatido do saldo de adiantamento de clientes. 7. Impostos, Ta-
xas e Contribuições: A Sociedade está avaliando aderir ao novo progra-
ma de parcelamento instituído, conforme Instrução Normativa 1687/2017, 
o qual permite que os tributos federais vencidos até 30 de novembro de 
2016 possam ser parcelados. A Sociedade se encontra com o montante de 
R$ 17.561 em 31 de dezembro de 2016, caso efetive sua opção, R$ 4.215 
poderão ser parcelados a partir do pagamento de 24% em 24 parcelas. 
Os saldo remanescente poderá ser compensado com os prejuízos fi scais 
da controladora, em seguida o saldo residual parcelado em 60 meses. 
8. Receitas de Cessões a Apropriar: A sociedade controla no passivo as 
receitas de cessões a apropriar. As receitas de cessões de direitos de uso 
a lojistas e usufruto de frações ideais do estacionamento do Internacional 
Shopping são apropriadas ao resultado de acordo com o prazo respectivo 
do primeiro contrato de aluguel, ou de contrato de direito de uso ou do 
contrato de usufruto.
Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.650  
Novos contratos 229
Reconhecimento da receita (454)  
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.425  
Novos contratos de cessões de direitos de uso a lojistas 53
Novos contratos de usufrutos 26.592
Reconhecimento da receita (2.240)
Custo das cessões (1.553)
Reconhecimento do custo das cessões 91  
Saldo em 31 de dezembro de 2016 24.368  
Passivo circulante 2.802
Passivo não circulante 21.566
9. Capital Social e Dividendos: Em 31 de dezembro de 2016, o capital 
social da sociedade é de R$ 4.332, dividido em 4.332.000 ações ordinárias 

 Nota
 explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Receita Líquida  6.109 4.962
Custo dos aluguéis e dos 
 serviços prestados  - -
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas 10 (572) (1.722)
Outras (despesas) receitas 
 operacionais, líquidas 11 18.730 12.770      
Lucro Operacional antes do 
 Resultado Financeiro  24.267 16.010      
Resultado Financeiro 12 (7.223) (6.241)      
Lucro Operacional e antes do 
 Imposto de Renda e da 
 Contribuição Social  17.044 9.769
Imposto de renda e contribuição 
 social - corrente  (3.011) (4.223)
Imposto de renda e contribuição 
 social - diferido  (202) (20)      
Lucro Líquido do Exercício  13.831 5.526      
Lucro básico por ação - R$  3,19 1,28      

(*) Não há resultados abrangentes nos exercícios corrente e anterior.

 Nota
Ativo explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  - 1
Aplicações fi nanceiras  1 17
Contas a receber 2 1.814 1.687
Impostos a recuperar 3 6 225
Contas a receber repasse  16 850
Outras contas a receber  95 42      
Total do ativo circulante  1.932 2.822      

Não Circulante
Partes relacionadas 13 74.837 49.061
Depósitos judiciais  12 6
Propriedade para investimento 4 67.752 61.200      
Total do ativo não circulante  142.601 110.267      

Total do Ativo  144.533 113.089      

 Nota
Passivo e Patrimônio Líquido explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Circulante
Fornecedores  19 1.243
Salários e encargos sociais  4 3
Impostos, taxas e contribuições 7 17.561 8.247
Impostos parcelados 5 506 509
Contas a pagar compra de imóveis  14.296 9.052
Adiantamento de clientes 6 - 2.772
Dividendos a pagar  11.212 11.212
Receitas de cessões a apropriar 8 2.802 410
Outras contas a pagar  - -      
Total do passivo circulante  46.400 33.448      
Não Circulante
Contas a pagar compra de imóveis  9.159 24.980
Receitas de cessões a apropriar 8 21.566 1.015
IRPJ/CSLL diferidos  2.087 1.885
Impostos parcelados 5 1.985 2.256      
Total do passivo não circulante  34.797 30.136      
Patrimônio Líquido
Capital social  4.332 4.332
Reserva de lucros  59.004 45.173      
Total do patrimônio líquido  63.336 49.505      
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  144.533 113.089      

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
São Paulo, 10 de abril de 2017.   A Administração

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.2016 31.12.2015    
Lucro líquido do exercício 13.831 5.526
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais:
Encargos fi nanceiros 277 331
IRPJ/CSLL diferidos 202 20
Ajuste a valor justo das propriedades para 
 investimentos (6.552) (11.530)
Reversão da ajuste a valor justo - (31.799)
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber (126) 79
Impostos a recuperar 219 16
Depósitos judiciais (6) (6)
Outras contas a receber 781 (105)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores (1.224) 1.204
Impostos, taxas e contribuições 9.314 6.706
Contas a pagar compra de imóveis (10.577) (8.819)
Receitas de cessões a apropriar 22.943 (225)
Dividendos a pagar - 5.730
Outras contas a pagar - (434)
Juros pagos (34) (34)    
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 29.048 (33.340)    
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de propriedades 
 de investimentos - 97.000
Baixa de propriedade para investimentos - (86.670)
Aplicação fi nanceira vinculada 16 (10)    
 16 10.320    
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Adiantamento de clientes (2.772) (92)
Partes relacionadas (25.776) 23.630
Pagamento do principal de parcelamento 
 de impostos (517) (518)    
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 fi nanciamento (29.065) 23.020    
(Redução) Aumento Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (1) -    
Caixa e Equivalentes de Caixa
No fi m do exercício - 1
No início do exercício 1 1    
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (1) -    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

    Reservas de lucros              
    Reserva de Reserva de Lucros
 Capital  Dividendos retenção lucros a (prejuízos)
 social Legal a distribuir de lucros realizar acumulados Total              
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 4.332 866 16.447 - 54.133 - 75.778              
Lucro líquido do exercício - - - - - 5.526 5.526
Destinações:
 Reversão de reservas - - (14.882) - (16.917) - (31.799)
 Dividendos adicionais a distribuir - - - - 5.526 (5.526) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.332 866 1.565 - 42.742 - 49.505              
Lucro líquido do exercício - - - - - 13.831 13.831
Destinações:
 Reserva de lucros a realizar - - - - 7.537 (7.537) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - 1.574 - - (1.574) -
 Retenção de lucros - - - 4.720 - (4.720) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.332 866 3.139 4.720 50.279 - 63.336              

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada a distribuição de 25% do 
lucro líquido ajustado na forma da legislação societária.
10. Despesas Gerais e Administrativas 31.12.2016 31.12.2015    
Comercialização (105) (94)
Despesas com pessoal (33) (37)
Publicidade e propaganda (35) -
Serviços de terceiros (381) (1.558)
Impostos e taxas (7) (30)
Outros (11) (3)    
Total (572) (1.722)    
11. Outras (Despesas) Receitas Operacionais
 31.12.2016 31.12.2015    
Ajuste a valor justo 7.739 11.530
Resultado na venda de propriedades
 para investimentos 10.991 1.236
Outras receitas - 4    
Total 18.730 12.770    
12. Resultado Financeiro 31.12.2016 31.12.2015    
Receitas fi nanceiras:
Juros sobre atraso de clientes 45 68    
 45 68    
Despesas fi nanceiras:
Juros partes relacionadas (3.608) (4.727)
Juros e multas sobre impostos (3.409) (1.569)
Juros passivos (161) (13)    
 (7.178) (6.309)    
Total (7.223) (6.241)    
13. Saldos com Partes Relacionadas: No curso dos negócios da Socie-
dade, são realizadas operações com empresas que fazem parte do mesmo 
grupo econômico. Os saldos de 31 de dezembro de 2016 e de 2015 são 
os seguintes:
Ativos 31.12.2016 31.12.2015    
CLY Administradora e Incorporado 17.814 17.814
Levian Participações e Empreendimentos Ltda. 48.294 20.456
ABK do Brasil - Empreendimentos Participações Ltda. 2.124 -
Eler Administradora e Incorporadora Ltda. 10.781 10.781
I Park Estacionamentos Ltda. (4.152) -
General Shopping Brasil S.A. (34) -
General Shopping Administradora e Serviços Ltda. 10 10    
Total 74.837 49.061    

14. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos fi nancei-
ros da Sociedade foram classifi cados conforme as seguintes categorias:
Ativos 31.12.2016 31.12.2015    
Caixa e equivalentes de caixa - 1
Aplicações fi nanceiras 1 17
Contas a receber e outros recebíveis 1.925 2.579    
Total 1.926 2.597    
Passivos 31.12.2016 31.12.2015    
Fornecedores 19 1.243
Adiantamento de clientes 2.772 2.772
Contas a pagar compra de imóveis 23.455 34.032    
Total 26.246 38.047    

A Diretoria
Vicente de Paula da Cunha - Diretor Presidente

Francisco José Ritondaro - Diretor de Operações
Francisco Antonio Antunes - Contador - CRC 1SP-149.353/O-2

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  4.685,41 6.539,57
Bancos com Movimento  4.685,41 4.819,57
Duplicatas a Receber  - 1.720,00
Não Circulante  3.262.642,81 3.274.894,92
Realizável a Longo Prazo
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.177.247,88 2.177.247,88
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.470,63 3.470,63
Imobilizado
Valores de Custo e Correção Monetária  304.895,98 309.930,89
(-) Depreciações Acumuladas  (259.647,54) (252.430,34)
Total do Ativo  3.267.328,22 3.281.434,49

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  46.083,23 45.736,92
Obrigações Tributárias  46.083,23 45.736,92
Não Circulante  15.514.809,27 15.074.078,63
Créditos de Pessoas Ligadas  2.287.329,28 1.803.256,16
Tributos Parcelados  13.227.479,99 13.270.822,47
Passivo a Descoberto  (12.293.564,28) (11.838.381,06)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.377.922,28) (22.922.739,06)
Total do Passivo  3.267.328,22 3.281.434,49

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  109.889,18 203.544,56
(-) Impostos sobre Arrendamentos  4.010,97 7.957,86
Receita Operacional Líquida  105.878,21 195.586,70
Lucro Bruto  105.878,21 195.586,70
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  380.587,04 334.337,47
Impostos e Taxas  83.499,63 67.435,96
Depreciações  12.252,11 27.048,95
Despesas Financeiras  80.449,59 138.871,44
Outras Receitas / Despesas  5.482,15 183.299,83
Prejuízo Operacional  (445.428,01) (188.807,29)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (445.428,01) (188.807,29)
Contribuição Social e I.R.  9.755,21 71.584,01
Prejuízo Líquido do Exercício  (455.183,22) (260.391,30)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (455.183,22) (260.391,30)
3- Prejuizos Acumulados  455.183,22 260.391,30
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depre-
ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- O Capital Social é
de R$ 11.084.358,00 totalmente integralizado e representado por
10.556.513.232 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O Imposto
de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro
presumido 6- A suspensão das atividades industriais da empresa
ocorreu em Dezembro de 2007, situação que perdura até esta data.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
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 demonstra-
tivos 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. São Paulo, 08 de Março de 2017.

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. CNPJ 46.296.018/0001-83 - NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação -
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Ficam os Senhores acionistas da Tubopeças Indústria e Comér-
cio S/A convocados a comparecer às Assembleias Ordinária e Extraordinária a se realizarem no dia 28/04/2017, às
10:00 horas na Rua Alzira Maruyama, 365/371 na Vila Nova York, São Paulo/SP, para apreciação das seguintes pau-
tas: Ordinária - a) tomada de contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do resultado do referido exercício; c) eleição, se
necessário do Conselho Fiscal. Extraordinária - a) exame e deliberação da proposta da Diretoria para elevação do
Capital Social. São Paulo, 06/04/2017. Luiz Carlos Golin - Diretor.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003858-60.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Fernanda Patrícia De Oliveira, RG nº 53.642.223-0 e
CPF/MF sob nº 342.731.808-71 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 8.403,43, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação. Não
sendo embargada a ação, a ré será considerada 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 15 de fevereiro de 2017.                                                              (11 e 12)

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de convocação 
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2016; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2016; c) eleição da Diretoria e fi xação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 10 de abril de 2017. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente. (11, 12 e 13)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      2.927
DISPONIBILIDADES      1.486
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         977

Poupança    977
OUTROS CRÉDITOS         436

Direito s/ venda câmbio   0
Rendas a Receber   96
Diversos   343
PDD   - 3

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas   28

PERMANENTE           27
IMOBILIZADO DE USO   27

TOTAL  ATIVO     2.954

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.072
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         165

Ordens de pagamento M.E    165
OUTRAS OBRIGAÇÕES         907

Obrig. Compra de Câmbio   81
Fiscais e Previdenciárias    609
Diversas     217

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.818
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.400

CONTAS DE RESULTADO           64
Receitas Operacionais    808
(Despesas Operacionais)   - 744

TOTAL  PASSIVO   2.954

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 28 de Fevereiro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Março de 2017
Local, Hora e Data - Sede Social, à Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, às 9:00 (nove)
horas do dia 24 de março de 2017. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme
assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos Editais,
nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa - Presidente - Sr. TADAAKI
KURAKAKE, Diretor Presidente da sociedade - Secretário - Sr. TAKAYUKI YOSHIDA. Ordem do dia: a) Indicação
de diretora para futuro preenchimento de cargo na diretoria da sociedade; b) outros assuntos de interesse social.
Deliberações: a) Aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes com a abstenção dos legalmente
impedidos, a indicação da Sra. AKIKO YOGO, de nacionalidade japonesa, portadora do Passaporte n° TR3747997,
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretora, junto a matriz em São Paulo - SP, sendo que a efetiva
nomeação da indicada como Diretora da sociedade se dará em Assembleia Geral Extraordinária
a ser convocada para esse fi m, após a liberação da autorização de trabalho pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e a legalização da sua permanência no país. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e
assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de março de 2017.
Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário; Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 169.049/17-6 em 07.04.17

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017

ESTÁGIO NO LABORATÓRIO DA EMPRESA
Empresa pode aceitar solicitação de estágio em seu laboratório de aluna 
na área técnica em química sem remuneração? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CANCELAR O AVISO PRÉVIO DADO AO FUNCIONÁRIO?
Nos termos do artigo 489, parágrafo único da CLT basta que o 
empregado concorde com o cancelamento e que continue a prestar 
os serviços após o prazo final do aviso prévio concedido. Não há 
modelos de documento previsto em lei nem para o empregador e 
nem para o empregado assinar neste caso.

DESCONTO DE FALTA DE COMISSIONISTA
Desconto de faltas de dias ou de horas de funcionários que são comis-
sionados puros, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAUSA PARA ALIMENTAÇÃO
O intervalo de 15 minutos concedido ao funcionário que trabalha 6 
horas poderá ser acrescido na jornada normal de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NA ESCALA 12 X 36 HORAS, TEM 
DIREITO A 01 HORA DE INTERVALO PARA REFEIÇÕES DENTRO DA JOR-
NADA. DEVE RECEBER O VALE REFEIÇÃO REFERENTE A UMA JORNADA?

Informamos que os intervalos de descanso não serão computados na dura-
ção do trabalho, conforme §2º do art.71 da CLT. Desta forma, o empregado 
fará 13 horas excluindo o período de alimentação e repouso. Outrossim, o 
vale refeição corresponderá a 1 (um) dia de jornada de trabalho.

TERCEIRIZAR SERVIÇO DE PEDAGOGIA
Coordenadora pedagógica pode prestar serviço com RPA, para um 
centro educacional infantil. Qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Vimos submeter à apreciação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016,
acompanhadas das Notas Explicativas, conforme Estatuto Social e a legislação em vigor. São Paulo, 21/03/2017.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 Dezembro de 2016 e 2015 - (Expresso em Reais)
PASSIVO      31/12/2016     31/12/2015
Circulante 9.500,00 9.500,00

Dividendos a Pagar 9.500,00 9.500,00
Patrimonio Líquido 2.714.336,99 2.008.683,22

Capital Social 360.000,00 60.000,00
Capital Social a Integralizar -30.000,00 0,00
Lucros / Prejuízos Acumulados 2.384.336,99 1.948.683,22

Total Do Passivo 2.723.836,99 2.018.183,22
Demonstração das Mutações Lucros/Prejuízos

Capital Social Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2014 60.000,00 1.568.846,67 1.628.846,67
Lucro  do Exercício - 694.836,52 694.836,52
Ajuste de Exercícios

Anteriores - 0,00 0,00
Distribuição Dividendos            0,00   -315.000,00   -315.000,00
Saldos em 31/12/2015 60.000,00 1.948.683,19 2.008.683,19
Aumento de Capital 270.000,00 - 270.000,00
Lucro do Exercício - 671.903,77 671.903,77
Distribuição de Dividendos             0,00   -236.250,00   -236.250,00
Saldos em 31/12/2016 330.000,00 2.384.336,99 2.714.336,99

ATIVO     31/12/2016    31/12/2015
Circulante 2.709,35 1.637,07

Saldo de Caixa/Banco 2.709,35 1.637,07
Não Circulante 2.721.127,64 2.016.546,15

Investimentos 2.721.127,64 2.016.546,15
Total do Ativo 2.723.836,99 2.018.183,22

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -  Método Indireto
Fluxo de Caixa Das Atividades Operacionais    31/12/2016
Lucro do Exercício 671.903,77
Ajuste Por Equivalência Patrimonial      -718.831,49
Lucro Ajustado -46.927,72
Variação nos Ativos e Passivos
Créditos Pessoas Ligadas 0,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades

Operacionais -46.927,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento de Dividendos       284.250,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Investimentos 284.250,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 0,00
Pagamento De Dividendos      236.250,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Financiamentos 236.250,00
Aumento (redução) nas Disponibilidades 1.072,28
Variação das Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 1.637,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 2.709,35
Aumento (redução) nas Disponibilidades 1.072,28Notas Explicativas: 1.  Declaração de Conformidade -  As

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis
emendas da legislação societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos
dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638/07,
Lei 11.941/09 e demais Normas, Pronunciamentos Técnicos, Orientações
e interpretações emit idas poster iormente pelo Comitê de
Pronunciamentos. Contábeis - CPC. 2. Descrição das principais práticas
contábeis adotadas: a) O resultado é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício com a tributação do Lucro
Presumido. 3. Investimentos: As participações societárias são ajustadas
pelo método de equivalência patrimonial.

BONDYBACH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76

Relatório da Diretoria

a - Participação Societária: Capital Social % Participação
ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda 360.000,00 86,59
Shifter Brasil Indústria Metalúrgica Ltda 50.000,00 98
b - A equivalência ALKA3, foi calculada com base no Patrimônio Líquido da
investida (ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda.) sobre o percentual de
participação da investidora (Bondybach Administração e Participações S/
A.) de 86,59%. Patrimônio Líquido da ALKA3 R$ 1.993.936,08 X 86,59% =
1.726.549,25 Subtrai o valor de R$932.895,29 referente o investimento em
31/12/2016 apurado assim o valor de R$ 793.653,96. c - A Equivalência
SHIFTER, foi calculado com base no Patrimônio Líquido da investida (Shifter
Brasil Indústria Metalúrgica Ltda.) sobre o percentual de participação da
investidora (Bondybach Administração e Participações S/A.) de 98%.
Patrimônio Líquido da SHIFTER R$ 1.014.875,91 X 98% = 994.578,39 Subtrai
o valor de R$ 1.069.400,86 referente ao investimento em 31/12/2016 chegando

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31/12/
2016, conforme documentação apresentada. Bondybach Administração
e Participações S/A.

Diretoria
Ricardo Valtner - Presidente - CPF: 115.830.038-78

Maurilio dos Santos Canado Filho - TC CRC: 1SP222526/O-0

Demonstração do  Resultado   31/12/2016   31/12/2015
Ganhos (Perdas) Equivalência Patrimonial 718.831,49 724.065,06
Despesas Bancárias -2.176,21 -2.029,19
Honorarios Contabéis -13.969,49 -9.133,70
Outras Despesas Administrativas -23.095,58     -10.043,09
Despesas com Água e Luz -775,54 -827,05
Despesas com Aluguel e IPTU -7.192,20 -7.232,22
Outras Receitas 281,30 36,51
Lucro (Prejuízo) do Exercício 671.903,77 694.836,32

ao valor de R$ 74.822,47 negativo, apresentando então um prejuízo na
equivalência. Total de equivalência patrimonial no período R$ 718.831,49.
4. O Capital Social: É de R$ 360.000,00 sendo R$ 30.000,00 à integralizar,
e representado por 360.000 Ações Ordinárias.

Todavia Editora S.A. - (Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 1º/2/17, às 10 hs, na sede. Quórum de Instalação: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Ana Paula Hisayama, 
Presidente; e André Conti, Secretário. Deliberações: A constituição de uma SA de capital fechado sob a denominação Todavia Editora S.A.; 
a subscrição do capital social, no valor de R$ 6.000,00, mediante a emissão de 12.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de R$ 0,50 cada uma, a ser integralizado em 06 parcelas iguais, sucessivas e fixas, em moeda corrente nacional pelos acionistas até 
18/7/17, sendo, neste ato, integralizado R$ 1.200,00; a eleição dos membros do Conselho de Administração para um mandato de 1 ano, a 
saber: (i) André Conti, RG 27.666.663-X e CPF 224.047.978-75, para Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leandro Sarmatz, RG 
39.810.239-9 e CPF 739.499.570-49; e (iii) Marcelo Mansur Levy, RG 7.510.177 e CPF 038.172.768-85, para membros do Conselho de 
Administração. Encerramento: Nada mais. SP, 1º/2/17. Ana Paula Hisayama-Presidente e André Conti-Secretário. Visto do Advogado: André 
Martin-OAB/SP 234.170. Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º-A Todavia Editora S.A. é uma sociedade 
por ações que será regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15/12/76 (“Lei das S.A.”) e pela legislação aplicável (“Companhia”). 
Artigo 2º-A Companhia tem sede na Cidade de SP/SP, Rua Sampaio Viana, 488. § único-A Companhia poderá, por decisão de sua Diretoria, 
abrir, manter e/ou encerrar filiais, agências, representações e escritórios, em qualquer parte do território brasileiro ou no exterior. Artigo 3º-A 
Companhia tem por objeto social (a) a edição de livros em qualquer formato; (b) a prestação de serviços editoriais para terceiros; e (c) a parti-
cipação em outras sociedades. Artigo 4º-O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 
5º-O capital social é de R$ 6.000,00, dividido em 12.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º-A cada ação ordinária 
corresponde um voto nas deliberações da Assembleia. Artigo 7º-Os acionistas têm preferência para a subscrição das ações do capital social 
da Companhia, na proporção das ações que já detêm, nos termos da Lei das S.A. e de eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia. Capítulo III - Assembleia - Artigo 8º-A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses que se seguirem ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. § 1º-A Assembleia será convocada 
pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por qualquer dos membros do Conselho de Administração, neste último caso em confor-
midade com aprovação prévia tomada em RCA, na forma do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A. § 2º-O presidente da Assembleia, a quem 
competirá a indicação do secretário, será o Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, impedimento temporário ou 
vacância do referido cargo, o escolhido, dentre os presentes, por deliberação majoritária. § 3º-O acionista poderá ser representado por procu-
rador, respeitadas as disposições previstas em lei. § 4º-A Assembleia poderá ser convocada, ainda: (a) pelo conselho fiscal, quando e se 
constituído, (i) a assembleia ordinária caso os órgãos da administração retardem por mais de 1 mês essa convocação, e (ii) a extraordinária, 
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (b) por 
qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto; (c) 
por acionistas que representem 5% , no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de 
convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas e/ou com pedido de instalação do 
conselho fiscal. Artigo 9º-As deliberações da Assembleia serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante, 
ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e aquelas especificadas abaixo, que serão tomadas mediante o voto de acionistas repre-
sentando, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia: (a) reforma do Estatuto Social; (b) 
aumento e redução do capital social; (c) emissão de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (d) recompra, 
amortização ou resgate de ações da Companhia; (e) operações de fusão, incorporação ou cisão envolvendo a Companhia, ou qualquer outra 
reorganização societária; (f) autorização aos administradores da Companhia e/ou das sociedades controladas pela Companhia para requerimento 
de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou procedimento similar; (g) liquidação, dissolução, cessação do estado de liquida-
ção e extinção da Companhia, bem como eleição e destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso 
de liquidação; (h) prestação de quaisquer garantias em benefícios de quaisquer terceiros que não sejam a Companhia e/ou sociedades sob 
controle, direto ou indireto, da Companhia; (i) constituição de novas sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou 
aquisição de sociedade pela Companhia. Capítulo IV - Administração da Companhia - Artigo 10-A administração incumbe ao Conselho 
de Administração e à Diretoria. Artigo 11-Os membros eleitos do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a 
lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões do órgão respectivo. § único-Os membros do Conselho de Administração e da Direto-
ria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for 
deliberado pela Assembleia. Artigo 12-Os membros da Diretoria receberão a remuneração que for fixada de forma global pela Assembleia, 
cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre os membros da Diretoria. Os membros do Conselho de Administra-
ção não serão remunerados. Capítulo V - Conselho de Administração - Artigo 13-O Conselho de Administração será composto por, no 
mínimo 3 e no máximo 4 membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes ou não no País, elegíveis e destituíveis pela 
Assembleia, que designará seu Presidente, para mandatos de 1 ano, permitida a reeleição. Artigo 14-O Conselho de Administração reunir-
-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes a cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigi-
rem. As reuniões serão realizadas na sede da Companhia e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, 
impedimento temporário ou vacância do referido cargo, por um dos Conselheiros, que indicará o Secretário entre os Conselheiros presentes. 
§ 1º-O Conselho de Administração será convocado pelo seu Presidente ou por quaisquer Conselheiros, com antecedência mínima de 5 dias, 
mediante comunicação por qualquer meio escrito, aos demais, indicando a data, o horário e a pauta da reunião. § 2º-Em caso de urgência 
justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo no § 1º deste Artigo, desde que presentes todos os 
membros do Conselho de Administração. § 3º-As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em atas, lavradas no livro 
próprio, devendo ser arquivadas no registro de comércio e publicadas na forma da lei aquelas que contiverem deliberação destinada a produ-
zir efeitos perante terceiros. Capítulo VI - Diretoria - Artigo 15-A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 7 membros, acionistas 
ou não, residentes no País, sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração para mandatos de 1 ano, permitida a reeleição. 
Artigo 16-Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social: (a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social 
e de eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; (b) zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias 
Gerais e nas RCAs; (c) administrar e conduzir os negócios da Companhia, bem como a representação geral da Companhia, ativa ou passiva-
mente, judicial ou extrajudicialmente; (d) nomear procuradores, devendo especificar no mandato os atos e operações que poderão praticar e 
o prazo de validade, que não será superior a 1 ano, exceto nos casos de procurações outorgadas para fins de representação judicial, que 
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado; e (e) confessar, renunciar, transigir, acordar em qualquer direito ou obrigação da Companhia, 
desde que pertinente às suas obrigações sociais, bem como dar e receber quitação. Artigo 17-Em caso de ausência ou impedimento tempo-
rários de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração autorizará outro Diretor a acumular as atribuições do ausente ou 
impedido. Em caso de vacância, observado o mínimo legal, o Conselho de Administração promoverá a eleição de um substituto para cumprir 
o mandato do substituído. Artigo 18-A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros, 
repartições públicas federais, estaduais e municipais, compete aos Diretores, sempre em conjunto de 2, ou a 1 procurador da Companhia a 
quem tenham sido outorgados poderes específicos em conjunto com 1 dos Diretores, ou a 2 procuradores com poderes específicos. § único-
-As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas por 2 Diretores em conjunto. As procurações deverão especificar os poderes 
conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 ano. Artigo 19-É vedado à Diretoria, 
de forma colegiada ou isolada por qualquer um de seus membros, prestar avais e fianças ou praticar quaisquer outros atos que obriguem a 
Companhia em negócios estranhos aos seus interesses e objeto social. Capítulo VII - Conselho Fiscal - Artigo 20-O Conselho Fiscal será 
composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, eleitos pela Assembleia. Artigo 21-O Conselho Fiscal não terá funcionamento 
permanente e somente será instalado a pedido de acionistas, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis. Artigo 22-A 
Assembleia que instalar e eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração. Artigo 23-Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse 
mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distri-
buição de Lucros - Artigo 24-O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 25-Após as 
deduções legais, o lucro líquido do exercício terá a destinação deliberada pela Assembleia. Artigo 26-Os acionistas têm direito de receber, 
como dividendo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. Capítulo 
IX - Acordo de Acionistas - Artigo 27 - Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, os Acordos de Acionistas devidamente arquivados na sede 
da Companhia serão respeitados pela Companhia, por sua Administração e pelo Presidente da Assembleia. § único-As obrigações e respon-
sabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros 
de registro da Companhia. Capítulo X - Liquidação da Companhia - Artigo 28-A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados 
em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas 
as formalidades legais. Capítulo XI - Foro de Eleição - Artigo 29-Os acionistas elegem o foro da Cidade de SP/SP, para resolver toda e 
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, 
bem como da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, do presente Estatuto e/ou da legislação aplicável. Jucesp sob 
NIRE nº 3530050138-1 em 17/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.


