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Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 28.4.2017, às 14h30, 
na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP), a fim de: I - em pauta ordinária: 
1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2016; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;  
e 4. fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - em pauta extraordinária: 
1. elevar o capital social para R$ 291.700.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão 
de ações; 2. alterar a redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo 
valor do capital; e 3. consolidar o Estatuto Social. Os documentos a serem analisados na Assembleia  
encontram-se à disposição dos acionistas na sede social.São Paulo (SP), 10 de abril de 2017.  
Conselho de Administração. Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente. (13/14/18)

FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF Nº. 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O., a realizar-se em 26/04/17, às 11:00hs, na sede social, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14, 31/12/15 e 
31/12/16, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo/Empresarial e Jornal Empresas & Negócios, ambos 
na edição de 22/03/17; (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e (c) Outros assuntos de interesse 
geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.

Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF Nº. 62.626.544/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O., a realizar-se em 26/04/17, às 10:00hs, na sede social, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) Leitura, discussão e votação do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/12, 
31/12/13, 31/12/14, 31/12/15 e 31/12/16, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo/Empresa-
rial e Jornal Empresas & Negócios, ambos na edição de 22/03/17; (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e (c) Outros assuntos de interesse geral. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 
28 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado 
da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para 
o exercício de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração 
das regras de representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 13 de abril de 2017.

RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

IGESP SA – Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de SP

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo a comparecerem no dia 03.05.2017 às
14h30  na Rua Silvia, nº 276 – 20º andar - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado
de São Paulo, para realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a
fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e
aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, discussão e
aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2016; 3) Eleição de membros
da Diretoria e Conselhos. 4) Aprovação de Aumento de Capital Social; 5) Outros
Assuntos de interesse da Instituição. São Paulo, 13/04/2017 – Fernando José
Moredo – Presidente.                                                                       (13, 14 e 18)

2ª Vara Cível – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005404-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) N SILVEIRA ALVES ME, CNPJ 17.339.880/0001-28, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de VILA AURELIA RESTAURANTE LTDA - EPP, alegando em 
síntese: "A autora para a construção e adaptação do local onde será estabelecida sua filial contratou a 
requerida através de Contrato de Serviço datado de 16/07/2013 para que fosse realizado serviços de 
serralheria. Os serviços profissionais indicados pela prestadora de serviços foram inseridos em 
instrumento particular de contratação conforme própria orientação desta que, através da cláusula 7ª 
consignou o preço total de R$40.000,00, onde foi parcelado em 12 vezes de R$3.333,33. Que até a 
presente data houve pagamento de 7 parcelas das 12 contratadas". 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 25 de outubro de 2016. 

PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A
C.N.P.J nº14.096.767/0001-70
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 23 de março de 2017.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015
Ativo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 17.266.183 16.989.878
 Caixa e Equivalentes de Caixa 110 131
 Bancos Conta Movimento 724 1.970
 Adiantamentos a Fornecedores 625.300 465.300
 Terrenos a Comercializar 3 5.050.000 5.050.000
 Imóveis em Construção 3 11.590.048 11.472.477
Total do Ativo 17.266.183 16.989.878

Passivo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 525.676 920.926
 Fornecedores 449.909 695.034
 Obrigações Fiscais 662 579
 Parcelamentos Tributários 4 75.104 225.313
Não Circulante 7.894.507 7.022.900
 Parcelamentos Tributários 4 2.015.156 2.204.077
 Outras Contas e Obrigações a Pagar 3.446.538 3.446.538
 Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 5 2.432.813 1.372.286
Patrimônio Líquido 6 8.846.000 9.046.051
Capital Social 11.357.200 11.357.200
Prejuízos Acumulados (2.511.200) (2.311.149)
Total do Passivo 17.266.183 16.989.878

Demonstração de Resultado em 31/12/2016 e 31/12/2015
2016 2015

Receita Bruta de Serviços - -
 Deduções da Receita - -
Receita Líquida de Vendas - -
Custo das Vendas Imobiliárias
 Taxa de Administração (58.079) (57.368)
Lucro Bruto (58.079) (57.368)
Despesas Operacionais (141.972) (1.139.085)
 Despesas Administrativas (141.972) (1.139.085)
 Despesas Gerais Administrativas (141.112) (1.138.056)
 Despesas Tributárias (143) (137)
 Despesas Financeiras (717) (892)
Resultado Operacional (200.051) (1.196.453)
Resultado do Exercício Antes da Provisão
 do IRPJ e CSLL (200.051) (1.196.453)
 Contribuição Social - -
 IRPJ - -
Resultado Líquido do Exercício (200.051) (1.196.453)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2016 e 31/12/2015 - R$
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Resultado do Exercício (200.051) (1.196.453)
(+/-) Itens que não Afetam o Caixa  Operacional
Aumento de Capital - 3.600.000

- 3.600.000
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais
(Aumento) Redução no Ativo
Estoques de Imóveis (117.571) (587.870)
Adiantamentos (160.000) (20.000)
Aumento (Redução) no Passivo
Fornecedores (245.126) 10.383
Obrigações Tributárias (339.046) (680.650)
(=) Caixa Líquido das Atividades  Operacionais (861.742) (1.278.136)
Fluxo de Caixa das Atividades de  Financiamentos
Recebimentos para Integralização
 de Capital / AFAC 1.060.528 (1.210.825)
(=) Caixa Líquido das Atividades
 de  Financiamentos 1.060.528 (1.210.825)
(=) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa (1.266) (85.414)
Caixa no Início do Período 2.101 87.515
Caixa no Final do Período 835 2.101
(=) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa (1.266) (85.414)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
em 31/12/2016 e 31/12/2015

Capital 
Social

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2014 7.757.200 (1.114.696) 6.642.504
Aumento de Capital AGOE 29/06/15 3.600.000 - -
Resultado do Período - (1.196.453) (1.196.453)
Saldos em 31/12/2015 11.357.200 (2.311.149) 9.046.051
Resultado do Período - (200.051) (200.051)
Saldos em 31/12/2016 11.357.200 (2.511.200) 8.846.000

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 2015
1. Contexto Operacional: A PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A., 
constituída em 28/06/2011, transformada em sociedade por ações  conforme 
AGE de 16/12/2013 tem por objeto, conforme Estatuto Social: (i) a explora-
ção de atividade empresarial economicamente organizada de planejamen-
to, desenvolvimento, concepção e instalação de empreendimentos imobiliá-
rios nos imóveis de propriedade da Companhia e seus loteamentos; (ii) a 
compra, venda, permuta, locação e administração dos loteamentos e 

 empreendimentos imobiliários próprios; e (iii) a participação em outras em-
presas como sócia, cotista ou acionista. Apresentação das  Demonstrações 
Contábeis e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis 
referentes aos exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas dispo-
sições contidas na Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), alterada pela Lei 11.638/07, 
nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos regulado-
res. 2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes): Os ativos são apresentados ao valor de custo ou 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações incorri-
das. Os passivos são apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e 
das variações monetárias incorridas. 3. Estoque: O Terreno mais os gastos 
de construção são demonstrados pelo custo de aquisição. 4.  Parcelamentos 
Tributários: referem-se a parcelamentos de IPTU com a  prefeitura da  cidade 
de Praia Grande. 5. AFAC (Ativo): referem-se a recursos antecipados, a tí-
tulo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, nas empresas inves-
tidas, para serem utilizados em futuras integralizações. 6. Patrimônio 
 Líquido: O Capital Social da Companhia é de R$ 11.357.200,00, composto 
de 11.357.200 ações, ON e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Armando Salvador Sorrentino - Diretor Presidente
Michelle Alves Gonçalves - Contadora - CRC SP 237.102/O-2

SOF SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e diretores(as) para a
Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 09 de maio de 2017, às 18:30 h, em primeira convocação
e às 19:00 h, em segunda convocação, na Rua Ministro Costa e Silva, nº 36, Pinheiros, São Paulo/SP.
Ordem do dia: 1- Apresentação e aprovação do Balanço e Relatório de Atividades de 2016; 2- Apresentação
e aprovação do Planejamento e Orçamento para 2017; 3- Aprovação de novos(as) associados(as);
4- Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 5- Outros.  São Paulo, 18 de abril de 2017.

Maria Luiza da Costa, Presidente e Sonia Maria dos Santos, Secretária.
SOF Serviço de Orientação da Família.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE INCENTIVO
Empresa pretende implantar programa interno de metas e bonificação, 
através de milhas. Deve haver encargos, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA OFERECE PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA PARA OS 
FUNCIONÁRIOS, MAS NÃO É DESCONTADO, DEVE INFORMAR NA DIRF?

Na DIRF, conforme a IN/RFB nº 1.671/2016, art. 12, § 3º, será lançado 
o valor na DIRF quando houver a participação dos funcionários.

TELEFONE DA EMPRESA NAS VIAGENS
Empresa pretende fornecer telefone da empresa para os funcionários 
que irão viajar. Como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO PARA APRENDIZ E ESTAGIÁRIO
Empresa realizou acordo com os funcionários e o sindicato para 
compensar as vésperas de feriados nos sábados. Essa compen-
sação é permitida para os menores aprendizes e estagiários? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE ESCOLHER O PERÍODO DE DESCANSO 
DAS FÉRIAS?

Informamos que a época da concessão das férias será a que melhor 
consulte os interesses do empregador. Base Legal – Art.136 da CLT.

HORA EXTRA NAS VIAGENS
Empresa vai enviar técnicos para prestar serviços em outra cidade, o 
tempo de translado deve pagar hora extra. Como proceder em viagens 
internacionais, com duração de até 24hs? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO DE ACUPUNTURA
Empresa é obrigada a abonar atestado médico de acupuntura/fisio-
terapia, por  indicação médica? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  5.722.985,83 5.704.352,75
Bancos conta  Movimento  1,00 1,00

Aplicações Financeiras  513.964,60 495.755,29

Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38

Tributos à Recuperar  3.874,85 3.451,08

Não Circulante  1.142.536,06 1.370.940,31
Realizável a Longo Prazo

Créditos com Pessoas Ligadas  180.000,00 394.000,00

Investimentos

Investimentos para  Iniciativa Própria  962.536,06 976.940,31

Total do Ativo  6.865.521,89 7.075.293,06

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  1.449,31 1.610,34
Obrigações Tributárias  798,31 1.284,84
Obrigações Trabalhistas e Sociais  651,00 325,50
Patrimônio Líquido  6.864.072,58 7.073.682,72
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (3.348.303,42) (3.138.693,28)
Total do Passivo  6.865.521,89 7.075.293,06

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016.
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  37.497,54 47.052,68
Impostos e Taxas  220.075,79 158.227,07
Despesas Financeiras  (48.323,67) (3.861,14)
Outras Receitas  19.612,19 35.322,63
Prejuízo Operacional  (189.637,47) (166.095,98)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (189.637,47) (166.095,98)
Contribuição Social e I.R.  19.972,67 14.308,58
Prejuízo Líquido do Exercício  (209.610,14) (180.404,56)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  0,00 0,00
2- Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  (209.610,14) (180.404,56)
3- Reversão Reservas de Lucros  0,00 0,00
4- Prejuízos Acumulados  209.610,14 180.404,56
5- Saldo no Fim do Exercício  0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2016/R$ 2015/R$
 atividades operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício  (209.610,14) (180.404,56)
Ajuste por: Equivalência Patrimonial  14.404,25 19.666,37
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (195.205,89) (160.738,19)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Tributos a Recuperar  (423,77) (2.091,57)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributárias  6,12 0,00
I.R. e Contribuição Social  (492,65) (316,59)
Outros Passivos  325,50 0,00
Fluxo Caixa atividades operacionais  (195.790,69) (163.146,35)
Fluxo caixa atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  214.000,00 165.000,00
Fluxo caixa atividades 
 de Investimentos  214.000,00 165.000,00
Fluxo de caixa do exercício  18.209,31 1.853,65
Saldo no Início do exercício  495.756,29 493.902,64
Saldo no final do exercício  513.965,60 495.756,29
Fluxo de caixa do exercício  18.209,31 1.853,65

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

ZÍNIAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ 01.057.589/0001-27
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço, 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. São Paulo, 15 de Março 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
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 reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- Participações 
societárias:
Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Comercial e Administradora 
 Dela Ltda  20.000,00 25 861.227,58
JNL Part. e 
 Administradora Ltda  18.000,00 25 (8.679.219,44)
4- O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integralizado e 
representado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de R$1,00 
cada uma. 5- O Imposto de Renda e a Contribução Social são apura-
dos com base no lucro presumido.

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (em reais)
Ativo              2016                2015
Ativo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa ............. 4.181.036,74  3.235.429,74
Titulos e Valores Mobiliarios ................  55.310.283,44  73.038.111,86
Contas a Receber de Clientes ............. 12.250.713,76  11.087.575,04
Estoques .............................................  14.039.452,17  13.731.546,87
Impostos a Recuperar ......................... 1.714.004,52  1.262.742,65
Outros Recebiveis ...............................  376.141,91  365.253,26
Despesas Antecipadas ....................... 97.636,65  144.357,39
Total do Ativo Circulante ....................  87.969.269,19  102.865.016,81
Ativo não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais .............................  239.280,22  484.441,21
Investimentos .....................................  77.102.295,69  80.985.890,70
Imobilizado .........................................  3.225.488,57  3.423.327,88
Intangível ............................................  45.349,02  179.845,85
Total do Ativo não Circulante .............  80.612.413,50  85.073.505,64

Total do Ativo ......................................  168.581.682,69  187.938.522,45

Passivo              2016                2015
Passivo Circulante
Fornecedores .......................................  1.269.293,74  433.601,30
Impostos e Contribuições a Pagar ....... 160.161,59  657.942,71
Salários e Encargos a Pagar ................ 1.384.029,23  1.438.852,08
Outras Contas a Pagar ........................  444.264,78  390.035,88
Juros sobre Capital a Pagar .................  4.080.000,00  986.000,00
Total do Passivo Circulante ................ 7.337.749,34  3.906.431,97
Passivo Não Circulante
Impostos e Contribuições a Pagar ....... 263.472,91  263.472,91
Tributos Diferidos ..................................  20.600.548,49  22.160.868,44
Outras Contas a Pagar ........................  152.154,86  237.926,88
Total do Passivo não Circulante ......... 21.016.176,26  22.662.268,23
Patrimônio Líquido
Capital Social .......................................  55.000.000,00  55.000.000,00
Reserva de Lucros ...............................  43.228.731,50  61.397.634,29
Outros Resultados Abrangentes .......... 41.999.025,59  44.972.187,96
Total do Patrimônio Líquido ................ 140.227.757,09  161.369.822,25
Total do Passivo ..................................  168.581.682,69  187.938.522,45

Demonstrações dos Resultados (em reais)
              2016                2015

Receita Operacional Líquida ................ 115.157.011,97  120.228.547,91
Custo dos Produtos Vendidos ................ -78.400.347,87 -77.635.435,63
Lucro Bruto ............................................  36.756.664,10  42.593.112,28
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas com Vendas ........................... - 7.665.994,01 - 8.112.038,47
Despesas Administrativas ...................... -17.433.708,29 -14.688.176,45
Resultado de Equivalência Patrimonial ... 719.935,13  626.839,35
Lucro Operacional Antes dos Efeitos
  Financeiros .........................................  12.376.896,93  20.419.736,71
Receitas Financeiras ..............................  11.196.975,56  10.570.642,53
Despesas Financeiras ............................ -5.866.783,47 -7.047.392,84
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  98.565,80  75.144,95
Lucro Antes do IRPJ e CSLL ................. 17.805.654,82  24.018.131,35
Imposto de Renda e Contribuição Social
 - Corrente .............................................. -5.807.647,02 -7.851.302,98
Imposto de Renda e Contribuição Social
 - Diferido ................................................  36.606,58 - 35.554,28
Lucro Líquido do Exercício ...................  12.034.614,38  16.131.274,09
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio  4.800.000,00  6.000.000,00
Lucro Líquido do Exercício ...................  16.834.614,38  22.131.274,09
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
 Social (Número de Ações 2.908.002.886)  5,79  7,61

AGRO QUIMICA MARINGA S.A
CNPJ 61.980.181/0001-54

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, contidas no Balanço
Patrimonial e do Resultado do Exercício, na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2015. Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  Diadema, 11 de abril de 2017.                              A Diretoria.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)
Reserva de Outros

 Capital Reserva Retenção  Lucros  Resultados
            Social              Legal        de Lucros    Acumulados    Abrangentes                Total

Saldo em 1º de Janeiro de 2015 ........................ 45.000.000,00 4.998.979,79 50.267.380,41 – 34.175.461,80 134.441.822,00
Ajuste de Exercícios Anteriores .......................... – – – – 1.011.066,42 1.011.066,42
Saldo em 1º de Janeiro de 2015 ........................ 45.000.000,00 4.998.979,79 50.267.380,41 – 35.186.528,22 135.452.888,42
Lucro Liquido Exercicio ....................................... – – – 22.131.274,09 – 22.131.274,09
Constituição da Reserva Legal ............................ – 809.200,00 – -809.200,00 – –
Juros sobre Capital Próprio ................................. – – – -6.000.000,00 – -6.000.000,00
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro – – 15.322.074,09 -15.322.074,09 – –
Ajuste de avaliação Patrimonial .......................... – – – – 9.785.659,74 9.785.659,74
Aumento de Capital ............................................. 10.000.000,00 – -10.000.000,00 – – –
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 ................... 55.000.000,00 5.808.179,79 55.589.454,50 – 44.972.187,96 161.369.822,25
Ajuste de Exercícios Anteriores .......................... – – -203.517,17 – – -203.517,17
Lucro Liquido Exercicio ....................................... – – – 16.834.614,38 – 16.834.614,38
Constituição da Reserva Legal ............................ – 601.730,72 – -601.730,72 – –
Juros sobre Capital Próprio ................................. – – – -4.800.000,00 – -4.800.000,00
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro – – 11.432.883,66 -11.432.883,66 – –
Ajuste de avaliação a valor justo ........................ – – – – -2.973.162,37 -2.973.162,37
Distribuição de Dividendos .................................. – – -30.000.000,00 – – -30.000.000,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 ................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.818.820,99 – 41.999.025,59 140.227.757,09

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço Pa-
trimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, do exercício social fin-
do em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas técnicas contábeis (NTC) , introduzidas pelos pro-
nunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as despesas são registradas pelo
regime de competência. 2.3 As contas realizáveis em um ano, são classifi-
cados como Circulante. 2.4 As contas do Ativo não Circulante, Passivo
não Circulante e do Patrimônio Líquido estão em conformidade com as
Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo método linear e taxas
que levam em consideração a vida útil dos bens. Os bens foram conside-
rados os anos de vida útil como segue: Edifícios e Construções 25 anos,
Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de Informática 5 anos, Veí-
culos 5 anos, e Maquinas ,Instalações e Tanques, 10 anos. 2.6 O Intan-
gível está demonstrado ao custo histórico deduzido as amortizações
calculada pelo método linear em 5 anos os software e licenças de uso. 2.7
As férias foram constituídas com base nos direitos adquiridos pelos em-
pregados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio das compras e
estão compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto giro. Nota 3.

Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo de 90 dias
da data do balanço correspondendo basicamente a CDBs baseados na
variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários - CDI com liqui-
dez imediata e com risco baixo de mudança de seu valor de mercado.
Nota 4.Investimentos, foram realizados em empresas controladas, propri-
edades para investimentos, ações e ouro negociado em bolsa de valores.
4.1 Os investimentos feitos em ações e ouro negociados em Bolsa de
Valores, foram ajustados a valor justo de mercado com base em preço de
cotação na respectiva data-base,, reconhecendo-se os valores dos ajus-
tes nas contas do grupo Investimentos e em contra partida a conta Ajus-
te de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos
feitos em propriedades para investimentos, foram ajustado a valor justo
com base no laudo técnico e os valores foram reconhecidos nas contas
do grupo investimento e em contrapartida a conta de resultado, AVJ - Pro-
priedades para Investimentos. 4.3 As participações em empresas controla-
das, foram avaliada pelo MEP. 4.4 Os valores ajustados a valor justo de
ativos financeiros, foram diferidos e serão reconhecidos o lucro tributável
quando forem realizados. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e
CSLL, sobre os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido e contra
partida em Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo – Não Circulante. Os
impostos IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram reco-
nhecidos no resultado como IRPJ e CSLL – Diferido e como contra partida a
conta Tributos Diferidos, no ELP.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  (em reais)
Das Atividades Operacionais ...............               2016               2015
Lucro Líquido do Exercício .................... 12.034.614,38  16.131.943,52
Despesas (Receitas) que não
  representam movimento de caixa
Depreciação a Amortização ....................  823.426,71  687.977,30
Resultado com Equivalência Patrimonial -719.935,13 -627.139,05
Ganho na venda de imobilizado ............. -32.211,22 –
Resultado AVJ Propriedade para Investimento  107.666,40 -104.571,40
Tributos Diferidos sobre AVJ -
 Propriedade  para Investimento ............ -36.606,58  35.554,28
(Aumento) Diminuição dos Ativos
Contas a Receber ................................... -1.163.138,72 -2.645.479,53
Estoques ................................................ -307.905,30 -2.096.258,42
Outras Contas a Receber ....................... -415.429,78  675.767,09
Aumento (Diminuição) dos Passivo
Fornecedores .........................................  835.692,44 -2.087.208,90
Salários e Encargos Sociais .................. - 54.822,85  139.424,06
Impostos e Contribuições Sociais .......... -497.781,12  387.110,86
Outros Passivos .................................... -31.543,12 -14.526,76
Caixa Proveniente das Atividades
 Operacionais ........................................ 10.542.026,11  10.482.593,05
Das Atividades de Investimento
Aquisição do Ativo Imobilizado ............... -433.677,29 -833.132,45
Desembolso do Ativo Intangível ............. -18.070,24 -131.546,23
Recebimento por Venda Imobilizado
 / Investimento ....................................... 33.500,00 –
Recebimento de Investimento em Controladas –  1.196.834,18
Aquisição de Investimentos ................... – -86.423,72
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
  de Investimentos ................................. -418.247,53  145.731,78
Das Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos ...................... -30.000.000,00 –
Juros Sobre Capital Próprio ....................  3.094.000,00 -3.094.000,04
Caixa Líquido Utilizado nas
 Atividades de Financiamentos ............. -26.906.000,00 -3.094.000,04
Variação Liquida do Caixa .................... -16.782.221,42  7.534.324,79
Demonstração da Variação do Caixa
Disponibilidade no Inicio do Exercício .... 76.273.541,60  68.739.216,81
Disponibilidade no Final do Exercício ..... 59.491.320,18  76.273.541,60
Superávit (déficit) de Caixa no Exercício -16.782.221,42  7.534.324,79

Demonstrações dos Investimentos (em reais)
           2016               2015

Participação em Empresas Controladas .. 7.960.607,55  7.256.038,21
Propriedades para Investimentos ............  1.070.000,00  1.177.666,40
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro) ..  68.071.688,14  72.552.186,09
Total dos Investimentos .........................  77.102.295,69  80.985.890,70

Jacques Mosseri
Diretor Superintendente

Umberto Silvio Mosseri
Diretor Financeiro

Ilana Mosseri Kaufman
Diretora Adjunta

Thiago Jacques Mosseri
 Diretor Gerente

Zaki Douek
Diretor de Operações

Edson Cordeiro Neves
Contador
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de
abril de 2017, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:  - leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 18 de abril
de 2017. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                      (18, 19 e 20)

Aos Administradores da Sociedade Beneficente São Camilo. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Sociedade Beneficente São Camilo (Entidade), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis consolidadas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Sociedade Beneficente São Camilo, em 31 de dezembro de 2016, o desem-
penho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação a Sociedade Beneficente São Camilo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, 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. Principais assun-
tos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opi-
nião separada sobre esses assuntos. Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários – Individuais
e Consolidado: Conforme descrito na nota explicativa 12, a Entidade e suas filiais são parte em ações judiciais,
decorrentes de sua operação, nas esferas civil, trabalhista e tributária. A mensuração, o reconhecimento contábil
como uma provisão e a respectiva divulgação de contingências, relativas a essas ações judiciais, requerem
julgamento da Entidade e de seus assessores jurídicos. Mudanças nas premissas utilizadas pela Entidade para
exercer esse julgamento significativo, ou mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das
autoridades nos âmbitos cíveis, trabalhistas e tributárias, podem impactar significativamente o montante de
provisão reconhecido nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como nossa auditoria
conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, a avaliação das políticas
contábeis aplicadas pela Entidade para a classificação de perdas, incluindo a avaliação do julgamento sobre a
mensuração dos montantes a serem registrados como provisão para riscos cíveis e trabalhistas e a aplicação
adequada e consistente do julgamento durante todos os períodos apresentados. Analisamos a suficiências das
provisões reconhecidas e dos valores de contingências divulgados e que levaram em consideração as avalia-
ções preparadas pelos assessores jurídicos internos e externos da Entidade. Obtivemos evidências sobre os
riscos de perdas considerados pela Entidade nos principais processos e reclamatórias e posições adotadas,
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incluindo a documentação existente, pareceres e opiniões legais preparados por assessores internos e externos,
bem como a obtenção de confirmações externas dos assessores da Entidade sobre o estágio atual e classifi-
cação de riscos envolvendo os casos mais significativos. Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
Controladora e Consolidado: Conforme descrito nas notas explicativas 4, a estimativa da provisão para
créditos de liquidação duvidosa envolve julgamento significativo por parte da Entidade. A determinação da
provisão para créditos de liquidação duvidosa considera critérios e metodologias que são documentados em
políticas internas e exigem, por sua natureza, a utilização de julgamentos e premissas por parte da Entidade, que
incluem análises sobre fatores externos e condições econômicas gerais, e internos, tais como histórico de
pagamentos do devedor e considerações sobre acordos financeiros. Devido ao julgamento envolvido para a
determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa e ao impacto que eventuais alterações nas
premissas usadas em sua determinação poderiam ter nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, a avaliação do desenho, da implementação
e a efetividade operacional dos controles internos relacionados à identificação e registro das contas a receber.
Avaliamos, por amostragem, a suficiência dos critérios, premissas e dados utilizados pela Entidade para
determinar os níveis de inadimplência atentando para políticas de recebimento de créditos de difícil liquidação
em comparação com dados históricos, a existência de garantias, e recalculamos o saldo de provisão com base
no prazo de atraso das contas a receber. Adicionalmente, analisamos se historicamente as provisões efetuadas
pela Companhia tem se materializado e consideramos esse histórico em comparação com as premissas
utilizadas pela Entidade para a provisão registrada no período. Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Entidade está apresen-
tando na nota explicativa 14, informações que não são exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
Consequentemente, não efetuamos procedimentos de auditoria nem nenhum outro procedimento que nos per-
mitam concluir sobre a razoabilidade dessas informações. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável 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 determinou 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 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 Sociedade Beneficente São Camilo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade Beneficente
São Camilo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações

contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 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 de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além

mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 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 inten-

tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-

tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de março de 2017.
GALLORO & ASSOCIADOS

CRC PJ 2SP005851/O-7

João Batista Gomes de Lima - Presidente
Justino Scatolin - Superintendente

Responsável Técnico: Jair Gomes de Araújo - Contador CRC 1SP 123.639/O-5
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isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída - Saúde                    2016                    2015

150.892.921,23 139.919.315,18
97.181.011,58 62.880.484,76

CSLL     30.551.451,40     15.702.731,81
Total 278.625.384,21 218.502.531,75
Isenção Usufruída - Educação                    2016                    2015

2.725.054,25 3.202.237,20
         632.097,27          517.129,44

Total 3.357.151,52 3.719.366,64
18. Ajuste de Exercícios Anteriores: A Entidade contabilizou ajustes de exercícios anteriores decorrentes das

seguintes unidades:
Unidade                    2016
Hospital Regional Vale do Paraíba - Taubaté/SP (811,80)
Hospital Maternidade São Fco.de Assis - Crato/CE (10.560,00)
Hospital São Camilo São Luis - Macapá/AP 37.500,00

(654.336,57)
(304.592,90)

Hospital São Camilo Formosa - Formosa/GO (30.036,35)
Hospital Leonor Mendes de Barros - Campos do Jordão/SP            21.447,51
Total (941.390,11)
A entidade efetuou ajustes de exercícios anteriores decorrentes da prática contábil principalmente

relacionadas às baixas de provisões e ajustes de saldos anteriores relacionados a transição e integração
do sistema contábil dos módulos financeiros, incorporado ao Patrimônio Liquido. 19. Aplicações de
Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformi-
dade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
20. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de
seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.


