
Ao escolher uma escola, 

os pais devem ter 

clareza na forma como 

concebem a educação de 

seus fi lhos, quais suas 

convicções, crenças e 

expectativas

A partir dessa análise, 
procurarem escolas 
que refl itam, por meio 

de sua proposta pedagógica, a 
proximidade com a concepção 
familiar. Além disso, o espaço 
físico da escola também conta 
muito. A aprendizagem acon-
tece em diversos ambientes de 
aprendizagem, não somente 
nas salas de aula. 

Escolas com infraestrutura 
diversifi cada mobilizam a cons-
trução da aprendizagem por 
meio de diversas linguagens e 
promovem o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas e só-
cio emocionais. A confi ança na 
opção feita é imprescindível. 
É importante que as famílias 
estejam convictas e seguras da 
escola que escolheram. 

Essa segurança será trans-
mitida à criança e o processo 
de adaptação tenderá a ser 
tranquilo. A criança lê os pais 
com muita facilidade e percebe 
quando há insegurança, receio 
ou medo de deixá-la no novo 
espaço. Por outro lado, uma 
atitude positiva dos pais e 
familiares em relação à escola, 
suscitará uma tranquilidade e 
segurança maior na criança 
durante os primeiros dias de 
aula, favorecendo a integração 
ao grupo, à professora, aos 
espaços da escola e aos pro-
cedimentos escolares.

A transparência na relação 
escola x família é imprescin-
dível. Ambas têm como maior 
bem a educação das crianças, 
cada uma dentro das suas 
especifi cidades, por isso, a 
parceria e a transparência 
nas relações é fundamental. 
A comunicação família – es-
cola deve ser clara, direta, 
com as pessoas responsáveis 
e capazes de fornecer infor-
mações fi dedignas, evitando 
interpretações equivocadas e 
ampliações desnecessárias. 

A menor distância entre 
dois pontos é uma linha reta, 

assim se precisa compreender 
e realizar a comunicação entre 
esses dois núcleos essenciais 
na formação das crianças. O 
processo de adaptação escolar 
envolve pais, familiares, pro-
fessores, gestores. Cabe à esco-
la estar preparada para acolher 
os alunos na sua diversidade 
com profi ssionais disponíveis e 
atentos para acalmar os choros 
das crianças e a ansiedade das 
famílias. 

É um momento delicado na 
rotina escolar, favorecido por 
uma fl exibilidade no tempo 
de permanência da criança na 
escola nos primeiros dias e de 
um familiar, considerando que 
cada criança tem seu tempo 
e que merece ser acolhida 
com paciência e carinho. O 
ingresso na escola deve ser 
tratado da forma mais normal 
e verdadeira possível. É um 
passo importante, necessário, 
bom. Ir para escola é bom! É 
uma etapa fundamental do 
crescimento. 

É um acontecimento que faz 
parte da vida de todos, portan-
to deve ser encarada como uma 
etapa sequencial da vida. A 
própria relação entre as pesso-
as no ambiente escolar deverá 
ser, quando bem conduzida, o 
melhor estímulo para a criança 
querer ir para a escola.  Nesse 
ambiente ela conhece e con-
vive com seus pares, brinca, 
aprende, aprende brincando, 
recebe afeto, orientações, aco-
lhimento, amplia seu mundo e 
suas relações com a segurança 
de poder errar, repensar, cor-
rigir, pois tem a mediação dos 
professores como suporte e 
referência. 

Ser verdadeiro com a criança 
por menor que ela seja, sina-
lizando todas as ações que 
acontecerão. A frequência e 
a pontualidade no horário da 
saída são essenciais para a 
criação da rotina e da segu-
rança frente ao distanciamento 
desse período. Distanciamento 
saudável e mobilizador de re-
encontros animados e cheios 
de novidades!

(*) - É Coordenadora 
Psicopedagógica da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I

do Colégio Marista Glória,
do Grupo Marista.

Chegou a hora
de ir para escola...

e agora?
Cláudia Ayres Paschoalin (*)
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0201599-98.2011.8.26.0100. O Dr. Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, Juiz de Direito da 35ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Rosa Maria Galeote
Santana, RG 12.541.487, CPF. 006.364.578-50 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe
ajuizou ação Rito Comum, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 24.679,84 referente ás despesas
da taxa de conservação do lote 08 da Quadra DQ, Empreendimento Terras de Santa Cristina IV.
Estando a re, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                                                                        (12 e 13)

Ativo   Nota     2016     2015
Circulante ................................................. 26.853 43.602
 Disponível ................................................  646  387
 Clientes .................................................... 21.505  36.895
 Contas a Receber ....................................  1.173  1.068
 Impostos a Recuperar ..............................  1.685 1.150
 Estoques .................................................. 3d e 4 1.819 4.097
 Despesas Antecipadas ............................ 24 4
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ........................ 23.567 15.975
 Valores a Receber .................................... 16.284 8.695
 Créditos Tributários .................................. 6.652 6.652
 Deposito Judicial ...................................... 632 628
Permanente .............................................. 126.984 130.654
 Investimentos ........................................... 20 8
 Imobilizado ............................................... 3 e 5 126.961 130.643
 Intangivel ................................................. 3 3

Total do Ativo ............................................ 177.405 190.230

Passivo   Nota     2016     2015
Circulante ................................................. 51.372 67.673
 Fornecedores ........................................... 7.142 14.525
 Salários/Férias ......................................... 3.148 2.315
 Impostos e Contribuições ........................ 34.546 33.216
 Instituições Financeiras ........................... 6 6.272 17.052
 Outras Contas a Pagar ............................ 264 567
Não Circulante .......................................... 161 3.722
 Obrigações Gerais ................................... 7 106 619
 Emprestimos/Financiamentos ................... 6 55 3.104
Patrimônio Líquido ................................... 125.872  118.835
 Capital ...................................................... 8a 122.865 122.865
 Reserva de Capital ................................... 8c 156 156
 Reserva de Reavaliação .......................... 8b 3.788 3.874
 Ágio nas Ações ........................................ 8c 43 43
 Reserva para Aumento Capital ................. – –
 Ajustes Avaliação Patrimonial .................. 8b 26.202 26.202
 Prejuízo Acumulado ................................. (27.183)  (34.305)
Total do Passivo ....................................... 177.405  190.230

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)

       2016         2015
Receita Operacional Bruta .........................  205.730  184.466
 Serviços Prestados no País ...................... 205.730 184.466
Deduções e Abatimentos ............................  (18.237)  (13.408)
Receita Operacional Líquida .....................  187.493  171.058
Lucro Bruto .................................................  187.493  171.059
(Despesas) Receitas Operacionais ...........  (179.024)  (168.740)
 Administrativas e Gerais ............................  (173.268)  (159.955)
 Despesas Financeiras/Tributárias ...............  (6.786)  (11.186)
 Receitas Financeiras .................................. 586 1.086
 Outras Receitas/Desp Oper.Liquidas ......... 444 1.314
Lucro Operacional ...................................... 8.469 2.319
Lucro Liquido Antes do IR e CSLL ............. 8.469 2.319
Provisão IRPJ/CSLL ...................................  (2.012)  (560)
Lucro Liquido do Exercício ........................ 6.457 1.760
Lucro Liquido para Lote de Mil Ações ....... 5,57 1,52
Quantidade de ações ao final do exercicio 1.160.034 1.160.034

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais      2016      2015
Lucro (Prejuízo) Líquido .............................................  6.457  1.759
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com
 Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades
   Operacionais: 
 Depreciação e amortização .......................................  4.627  4.429
 Ajustes Exercicios anteriores ...................................  580  (806)
 Duplicatas a receber .................................................  15.391  1.769
 Impostos a Recuperar ...............................................  (535)  (346)
 Estoques ...................................................................  2.277  (1.296)
 Outros créditos curto e longo prazo ......................... (7.718)  (6.559)
 Fornecedores ............................................................  (7.382)  (801)
 Impostos a recolher ..................................................  1.264  25.958
 Salários e encargos sociais ...................................... 239  247
 Provisões de Férias ..................................................  595  (519)
 Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo  (303)  76
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
  operacionais ............................................................  15.491  23.910
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de investimentos permanentes ..................  (12)  
Aquisição de bens do ativo imobilizado .....................  (998)  (2.360)
Recebimento por venda de bens do imobilizado ........  53  
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das
 atividades de investimentos ....................................  (957)  (2.360)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 
 Empréstimos e financiamentos obtidos .....................  8.570  2.618
 Pagamento de empréstimos e financiamentos ..........  (22.846)  (23.976)
Caixa líquido obtido das atividades de
 financiamentos ......................................................... (14.275)  (21.358)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
 Equivalentes .............................................................  259  192
Caixa e Equivalentes no Iniciio do Exercicio ..........  387  195
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercicio ..............  646  387

IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo
CNPJ nº 61.442.190/0001-91

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.016,
bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento
mantido e coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais.                                                                                                                               São Paulo, 15 de março de 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercicios Findos de 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)
Capital Social Reservas Lucros ou Prejuízos

Eventos                                                .   Integralizado           Capital      Reavaliação            Acumulados            Total
Saldo em 31-12-14 .................................... 93.405  29.659 30.089   (35.271)  117.882
Integralização de capital ...........................  29.460 – – –  29.460
Realização Reserva de reaval ................... – –  (13)  13  –
Reserva para aumento Capital .................. –  (29.460) – –  (29.460)
Ajuste Exercicios Anteriores ..................... – –  (806)  –  (806)
Resultado do exercício ............................. – – –  1.760  1.760
Saldo em  31-12-15 ..................................  122.865  199  29.270  (33.498)  118.836
Realização Reserva de reavaliação .......... – – (85)  85 –
Ajuste Exercicios Anteriores ..................... – – –  580  580
Resultado do exercício ............................. – – –  6.457  6.457
Saldo em 31-12-16 ....................................  122.865  199  29.185  (26.376)  125.873

inadimplências, os valores considerados incobráveis. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. c. Ativo
e Passivo Circulante e Não Circulante: Os ativos circulantes e não circu-
lantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor
de realização, acrescidos de rendimentos, encargos e variações monetá-
rias quando aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas
até a data do balanço patrimonial. Valores recebíveis e pagáveis após 360
dias são apresentados no não circulante. d. Estoques: Os estoques de
materiais cirúrgicos e medicamentos são valorizados ao custo médio de
aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição ou de cons-
trução, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. Os imó-
veis tiveram seu valor de aquisição e reavaliação, reajustados a valor de
mercado em 2010, sendo a contrapartida a rubrica “Ajustes de Avaliação
Patrimonial” no Patrimônio Líquido. f. Imposto de Renda e Contribuição So-
cial: Calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e
9%, sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos Tributários: Refere-
se a impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa
da contribuição social e diferenças temporárias foram constituídos em con-
formidade com a instrução CVM nº 371/02 e levam em consideração a expec-
tativa de geração de lucros tributáveis futuros. h. Redução ao Valor Recupe-
rável: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resul-
tado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem
perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. Em 2016 a
administração da Companhia não identificou indícios que pudessem gerar
uma redução ao valor recuperável. i. Provisões: Uma provisão é constituída
no balanço, quando possui uma obrigação legal ou constituída como resulta-
do de um evento passado, e é provável que um recurso econômico, seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
Nota 4 – Estoques - Composição:
Estoques  2016  2015
Material cirurgico (800/1400) ......................................... 721 765
Medicamentos (100/200/1500) ...................................... 536 604
Gases ............................................................................ 76 370
Material administrativo ................................................... 57 76
Material de limpeza e higiene (600) ............................... 29 41
Materiais de copa e cozinha ......................................... 6 0
Manutenção (400) .......................................................... 97 112
Material rouparia e uniformes ........................................ 0 191
Dietas (110) ................................................................... 55 84
Engenharia clinica (4000) ac ......................................... 85 186
Material consig/opme (1300/5000) ................................. 136 1.644
Suprimentos de informática ........................................... 21 24
Total .............................................................................. 1.819 4.097
Nota 5 – Imobilizado                       2.016 2.015
Composição: Custo

Corrigido e Depreciação
Reavaliado   Acumulada Líquido Líquido

Terrenos/Imóveis ....................... 2.369 – 2.369 2.369
Edifícios .................................... 69.502 5.776 63.726 64.036
Móveis Utensílios e Instalações 28.764 15.653 13.111 15.274
Aparelhos e Instrumentos ......... 21.940 8.803 13.137 13.897
Reavaliação – Edifício ............... 2.127 2.046 81 166
Reavaliação – Terrenos ............. 3.581 – 3.581 3.581
Software .................................... 2.425 1.368 1.057 1.267
Máquinas/Equipamentos. .......... 9.759 6.714 3.045 3.249
Veículos Gerais ......................... 1.467 816 652 603
Ajuste Patrimonial ...................... 26.202 – 26.202 26.202
Total .......................................... 168.136 41.176 126.961 130.643

Nota 1 – Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimen-
to em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgên-
cia; (c) desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde;
e (d) propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e esco-
las técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios
de conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio de
convênio. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pronunci-
amentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) bem
como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e das
alterações societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de
dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei
11.941/2009. b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram
preparadas com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda de
Apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas
em reais, que é a moeda funcional do Instituto. d. Uso De Estimativas e
Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com
as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Nota 3 - Princi-
pais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes
abaixo têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos Financeiros:
Ativos e passivos financeiros não derivativos: O Instituto reconhece os
empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os
seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e
recebíveis. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos finan-
ceiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas
em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e
a estratégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado abrangem despesas antecipadas e
outros créditos. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são
ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis
abrangem clientes, outros créditos, empréstimos e financiamentos, forne-
cedores e outras contas a pagar. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financei-
ros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da
contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser
pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa do Instituto
são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da de-
monstração dos fluxos de caixa. b. Apuração do Resultado: O reconheci-
mento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício. A receita de serviços prestados é
reconhecida no resultado em função de sua realização, incluindo-se as

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavalia-
ção, reajustados a valor de mercado em 2010. Os reajustes foram positivos
e feitos em contrapartida à conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e não Circulante
Composição: Não
Instituições Financeiras Circulante Circulante  Total
Financiamento Bancario
Capital de giro .............................. 5.029 0 5.029
“Leasing” ativo imobilizado ........... 1.243 55 1.248
Total ............................................. 6.272 55 6.327
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão classi-
ficados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os emprés-
timos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na modali-
dade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% ao mês
e prazo máximo de vencimento é 2018.
Nota 7 – Outras Obrigações – Não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais 2016 2015
Credito Consignado Funcionários .................................. 47 67
Parcelamento ISS .......................................................... 13 79
Créditos Saúde Bradesco .............................................. 0 204
Outros Créditos ............................................................. 46 269
Total .............................................................................. 106 619
Nota 8 – Patrimônio Líquido: (a) Capital social: composto por R$ 122.865
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. (b) Reserva
de Reavaliação: composto por R$ 3.789 de reavaliação de ativo e R$ 26.202
de Ajustes de Avaliação Patrimonial de imóveis efetuada no exercício de
2010. (c) Reserva de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$
43 de Ágio nas ações. Nota 9 – Ajustes de Exercícios Anteriores: Refere-
se a estorno das despesas de INSS sobre serviços tomados de Cooperati-
vas, declarado inconstitucional pelo STF. Nota 10 – Seguros: Os seguros
são contratados sob a forma de limite máximo de indenização único, valores
considerados suficientes pela Administração da Entidade para cobrir eventu-
ais riscos e perdas sobre os ativos. Os principais seguros e suas respecti-
vas coberturas em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estão relacionados no
quadro abaixo: Cobertura Cobertura
Garantias Contratadas        2016       2.015
Cobertura Básica ..................................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses) ............................ 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos ....................................... 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval ....................... 200 200
Danos elétricos comuns .......................................... 300 300
RCG Operações ...................................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Valores Internos .............. 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo .................... 30 30
Roubo/ Valores em Transito ..................................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos .................... 10 10
Total ........................................................................ 125.305 125.305

Diretoria
Fernando José Moredo - Presidente

Célia Regina de Castro - CRC 1SP 149.352/O-5 - Contadora

Relatório dos Auditores Independentes
Ilmos. Srs. Diretores do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de
Gastroenterologia de São Paulo. São Paulo (SP), Opinião: Examinamos as
demonstrações contábeis do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Institu-
to de Gastroenterologia de São Paulo, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do re-
sultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o período findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia
de São Paulo, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acor-
do 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 dos audi-
tores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos 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. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Entidade
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-

tir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da 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 Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de 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 au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissi-
onal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.• Avali-
amos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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, 13 de março de 2017.

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S. - CRC – 2PA 0262/T-9
 José Aparecido Maion - Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado 
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. Ordem do Dia: deliberar sobre a forma de devolução 
e atualização dos recursos aportados pelos acionistas no aumento de capital realizado na AGE de 21.10.2014, parcialmente anulado pela sentença 
arbitral proferida nos autos do Procedimento CAM 48/14 instaurado por CEMIG Geração e Transmissão S.A. e SAAG Investimentos S.A. em face 
da Companhia. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos 
de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 12 de abril de 2017. Madeira 
Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 10 de julho de 2017, às 10 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício 
Villa Lobos. Ordem do dia: deliberar sobre propositura de Ação de Responsabilidade contra os Administradores da
Companhia, por descumprimento da decisão arbitral proferida no Procedimento CAM 48/14 instaurado por CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e SAAG Investimentos S.A. em face da Companhia. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem 
ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da 
Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São  Paulo, 12 de 
abril de 2017. Madeira Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) fixação do número de membros titulares e suplentes do 
Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição 
dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (v) fixação da remuneração global 
dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; (vi) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para 
o exercício de 2017; e (vii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, 
“iii” e “v” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, 
sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia 
Geral. São Paulo, 12 de abril de 2017. Madeira Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Distúrbio que atinge 2% da 
população mundial, a hiperidro-
se primária –também conhecida 
como doença do suor excessivo 
– desencadeia problemas rela-
cionados à autoestima, prejudica 
a qualidade de vida do paciente 
e, em casos mais graves, compro-
mete o convívio social, levando ao 
isolamento. 

A afirmação é do cirurgião 
torácico do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Mario 
Ghefter. “A hiperidrose pode afetar 
todos os aspectos da vida de uma 
pessoa”. De acordo com o espe-
cialista, a produção demasiada de 
suor ocorre devido a uma disfunção 
ainda sem causa conhecida, mas 
que envolve o sistema nervoso 
simpático, emitindo mensagens 
erradas ou exageradas para as 
glândulas sudoríparas. 

Apesar de ainda não haver um 
exame específi co para identifi ca-
ção da doença, o cirurgião ressalta 
que o diagnóstico é feito através da 
observação do paciente. “Quando 
chegam ao consultório, as pessoas 
já reclamam da quantidade elevada 
de suor produzido e, principal-
mente, em momentos que não 
deveriam suar, como nos dias de 
frio”, complementa Ghefter. Sem 
ligação genética evidente e sem 
causa conhecida, a hiperidrose 

primária pode se desenvolver em 
qualquer momento da vida, sendo 
mais comum ter início na infância 
e adolescência. 

Atinge principalmente a região 
das mãos, axilas, pés, cabeça 
e rosto. Segundo o cirurgião, é 
importante não confundir a hiperi-
drose primária com outras formas 
de hiperidrose, ditas secundárias, 
onde uma doença de base tem 
como um de seus componentes a 
sudorese excessiva e em geral é 
difusa. “Por exemplo, nota-se em 
algumas doenças, como tireoide 
e obesidade mórbida. Por essa 
razão, deve ser feito sempre 
uma investigação minuciosa das 
causas”.

Como tratamento paliativo, o es-
pecialista recomenda o uso de an-
titranspirantes especiais, medica-
mentos para ansiedade, injeção de 
toxina botulínica (Botox), cremes 
manipulados, iontoforese (peque-
nos choques aplicados na região) 
e remédios à base de oxibutinina, 
entre outros. Para um resultado 
mais efi caz e potencialmente defi -
nitivo, o indicado é o procedimento 
cirúrgico para retirada ou secção 
do nervo simpático. “Os resultados 
são imediatos e com satisfação de 
mais de 99%”, fi naliza.

Fonte e mais informações: (www.
hpev.com.br).

Suar em excesso abala emocional 
e causa isolamento socialLog & Print Dados Variáveis S.A.

CNPJ/MF nº 03.113.360/0001-98
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 (Valores em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
     Controladora     Consolidado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     2016     2015     2016     2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício: 7.227 (15.695) 7.227 (15.695)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa líquido originado das atividades operacionais:
Provisão para (Crédito de) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (225) 4.193 (2.989) 4.193
Constituição (reversão) da provisão para riscos trabalhistas,cíveis e tributários (111) 288 (1.665) (221)
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível 111 13 173 173
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível – reestruturação e outras baixas – – (93) 1.835
Depreciação e amortização 7.110 5.492 8.853 7.642
Resultado de equivalência patrimonial (9.376) 9.813 – –
Juros e variações monetárias 5.008 11.092 5.788 12.619
Constituição de provisão para obsolescência de estoque 23 309 23 309
Participação dos acionistas não controladores – – 562 –
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado – 3.140 (373) 3.883
    9.767 18.645 17.506 14.738
Variação nos ativos operacionais:
Contas a receber 1.129 9.655 883 9.446
Estoques 1.077 (976) 1.129 379
Impostos a recuperar 6.253 6.952 5.224 7.044
Outros créditos (1.174) (868) (648) (586)
Variação nos passivos operacionais:
Fornecedores (4.292) (5.246) (4.531) (6.322)
Impostos e contribuições a recolher 2.850 (1.298) 2.783 (2.200)
Salários, férias e encargos sociais 30 (593) (35) (1.313)
Outras contas a pagar (1.361) 540 (1.053) 832
Caixa originado das atividades operacionais 14.279 26.811 21.258 22.018
Imposto de renda e CSLL sobre o lucro liquido pagos – (918) – (918)
Juros pagos (7.397) (10.704) (8.176) (12.111)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.882 15.189 13.082 8.989
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (5.175) (4.614) (5.176) (4.888)
Venda de imobilizado 4.857 159 4.913 848
Adiantamento para futuro aumento de capital – (13.835) – –
Caixa obtido na incorporação da Print Laser Digital – – 14 –
Caixa aplicado nas atividades de investimento (318) (18.290) (249) (4.040)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Amortização de financiamentos (29.502) (58.965) (33.158) (67.112)
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 5.730 62.802 9.230 62.802
Partes relacionadas, líquido 7.188 13.635 1.566 13.635
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento (16.584) 17.472 (22.362) 9.325
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa (10.020) 14.371 (9.529) 14.274
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 14.846 475 14.849 575
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 4.826 14.846 5.320 14.849
    (10.020) 14.371 (9.529) 14.274

Balanços Patrimoniais
     Controladora   Consolidado
Ativo   2016   2015   2016   2015
Circulante 47.318 62.004 53.526 64.264
Caixa e equivalente de caixa 4.826 14.846 5.320 14.849
Contas a receber 24.156 25.285 27.322 26.273
Estoques 8.210 9.310 8.589 9.741
Impostos a recuperar 5.954 9.516 7.731 9.649
Ativos mantidos para venda – – 384 602
Outros créditos 4.172 3.047 4.180 3.150
Não Circulante 78.345 64.726 76.621 76.394
Outros créditos – 47 – 47
Impostos a recuperar – 1.732 – 1.732
IRPJ e contribuição social diferidos 7.230 7.005 11.231 7.005
Investimentos 22.768 6.542 – –
Imobilizado 45.105 46.293 56.354 58.940
Intangível 3.242 3.107 9.036 8.670
Total do Ativo 125.663 126.730 130.147 140.658
     Controladora   Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido   2016   2015   2016   2015
Circulante 60.491 60.597 72.454 65.860
Fornecedores 21.818 19.160 23.886 19.484
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 26.819 31.019 31.717 34.311
Salários, férias e encargos sociais 4.648 4.618 4.725 4.754
Impostos e contribuições a recolher 5.474 3.477 8.191 3.517
Parcelamento de tributos 1.263 817 1.689 1.485
Contas a pagar – partes relacionadas – – 1.640 –
Outras contas a pagar 469 1.506 606 2.309
Não Circulante 35.654 50.272 25.590 58.937
Fornecedores 3.824 4.925 3.824 4.925
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 5.995 27.548 9.186 32.648
Contas a pagar – partes 
 relacionadas 22.239 15.051 7.346 15.051
Parcelamento de tributos 3.419 2.460 4.323 3.737
Provisão para riscos trabalhistas, 
 cíveis e tributários 177 288 911 2.576
Patrimônio Líquido 29.518 15.861 32.103 15.861
Capital social 64.971 106.998 64.971 106.998
Ajuste de avaliação patrimonial (36.343) (42.773) (36.343) (42.773)
Ágio na aquisição de ações (6.337) (6.337) (6.337) (6.337)
Reserva de lucros 7.227 – 7.227 –
Prejuízos acumulados – (42.027) – (42.027)
Total do patrimônio líquido 
 dos controladores 29.518 15.861 29.518 15.861
Participação dos acionistas 
 não controladores – – 2.585 –
Total do Passivo 
 e do Patrimônio Líquido 125.663 126.730 130.147 140.658

Demonstrações do Resultado
     Controladora   Consolidado
        2016   2015   2016   2015
Receita Operacional Líquida 148.130 158.993 160.434 165.576
Custo dos Serviços Prestados (122.852) (130.460) (127.204) (137.499)
Lucro Bruto 25.278 28.533 33.230 28.077
Receitas (Despesas) Operacionais:
Comerciais (3.438) (1.687) (3.440) (1.811)
Administrativas (12.402) (12.188) (13.994) (13.975)
Gastos com reestruturação (1.245) (1.773) (1.275) (5.906)
Perdas por redução ao valor 
 recuperável – (3.140) – (3.883)
Outras receitas operacionais, 
 líquidas 2.571 3.664 5.258 3.546
Resultado de equivalência 
 patrimonial 9.376 (9.813) – –
Lucro Operacional Antes do 
 Resultado Financeiro 20.140 3.596 19.779 6.048
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 1.159 3.618 1.473 3.637
Despesas financeiras (14.297) (18.716) (16.452) (21.187)
Lucro (Prejuízo) Antes do 
 IRPJ e Contribuição Social 7.002 (11.502) 4.800 (11.502)

Demonstrações do Resultado Abrangente
     Controladora   Consolidado
     2016   2015   2016   2015
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado Abrangente Total 
 do Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
       Atribuível aos acionistas controladores
      Ajuste de Ágio na Reserva Lucro  Participação Patri-
    Capital Reseva Avaliação aquisição de (Prejuízos)  dos acionistas mônio
         social   Legal   Patrimonial   de ações   Lucros   acumulados   Total   não controladores   líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 106.998 – (42.773) (6.337) – (26.332) 31.556 – 31.556
Lucro líquido do exercício – – – – – (15.695) (15.695) – (15.695)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 106.998 – (42.773) (6.337) – (42.027) 15.861 – 15.861
Lucro líquido do exercício – – – – – 7.227 7.227 562 7.789
Redução de capital para absorção 
 de prejuízos (42.027) – – – – 42.027 – – –
Constituição de reserva legal – 361 – – – (361) – – –
Variação de participação societária – – 6.430 – – – 6.430 2.023 8.453
Constituição da reserva de lucros – – – – 6.866 (6.866) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 64.971 361 (36.343) (6.337) 6.866 – 29.518 2.585 32.103

Diretoria
Aristeu Batista – Diretor Presidente

José Eduardo Silva de Souza – Diretor Financeiro

Rafaela Ribeiro de Lima / CRC: SP 289.110/O-1 – Contadora

     Controladora   Consolidado
        2016   2015   2016   2015
IRPJ e contribuição social corrente – (728) (1.237) (728)
IRPJ e contribuição social diferido 225 (3.465) 4.226 (3.465)
Lucro Líquido (Prejuízo) do 
 Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)
Atribuível à
Participação dos acionistas 
 da controladora 7.227 (15.695) 7.227 (15.695)
Participação dos acionistas 
 não controladores – – 562 –
Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído 
 Por Ação, em Reais 0,045 (0,097) 0,048 (0,097)


