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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 08 de junho de 2017, às 9:30 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: (i) deliberar sobre a eleição dos conselheiros independentes da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação da deliberação do item “i” acima. 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, 20 de maio de 2017. 
Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, 
REQUERIDO POR MAURÍCIO SANT'ANNA - PROCESSO Nº1002715-12.2016.8.26.0010. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Elizabeth Kazuko Ashikawa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/03/2017 
14:45:03, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, CPF 
250.725.358-43, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do 
código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maurício Sant'anna. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.
CNPJ: 00.117.351/0001-87

Demonstrações Financeiras  Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

                   Individual                   Consolidado
Ativo          2016          2015           2016           2015
Circulante 24.469.925 27.884.307  31.094.701  35.109.860
Caixa e equivalentes
  de caixa 781.702 1.278.359 1.936.573 3.397.653
Aplicação Financeira 15.971.879 21.163.409 20.466.118 25.027.125
Clientes 8.710.891 6.765.438 9.645.903 7.972.734
(-) PDD clientes (4.229.854) (3.171.762) (4.311.541) (3.253.453)
Adiantamentos 163.152 198.106 163.223 198.174
Impostos e contribuições
  a recuperar 2.634.831 1.488.958 2.726.939 1.575.651
Despesas pagas
  antecipadamente 437.324 161.799 467.486 191.976
Não circulante
Realizável
  a longo prazo      601.927      376.357       619.931       379.221
Deposito caução - Aluguel 509.447 294.556 509.447 294.556
Depósito Judicial
  - Trabalhista 92.480 81.801 92.480 81.801
Outras contas a receber – – 18.004 2.864
Permanente 14.880.895 13.821.254    8.862.398    7.754.730
Investimento 6.250.352 6.522.333 – 168.053
Imobilizado   3.030.420   1.168.714    3.126.615    1.237.644
Imobilizado 6.086.827 3.945.998 7.955.004 4.886.056
Depreciações
  acumuladas (3.056.407) (2.777.284) (4.828.389) (3.648.412)
Intangível   5.600.123   6.130.207    5.735.783    6.349.033
Intangível 15.500.068 14.028.141 53.470.894 54.514.673
Amortizações
  acumuladas  (9.899.945)  (7.897.934) (47.735.111) (48.165.640)
Total do ativo 39.952.747 42.081.918 40.577.030 43.243.811

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em Reais)
Atividades                    Individual                 Consolidado
  operacionais         2016           2015         2016           2015
Lucro / Prejuízo líquido
  do exercício (2.227.555) 10.375 (2.227.555) 10.375
Ajustes ao
  Prejuízo líquido  4.502.249    2.997.409  5.366.905    2.608.297
Provisão para
  devedores duvidosos 1.058.092 268.013 1.058.088 42.072
Depreciações
  e amortizações 2.281.135 1.720.246 3.321.043 1.300.118
Equivalência patrimonial 175.693 331.928 – –
Baixa de imobilizado 84.230 191.834 84.230 780.621
Provisões 903.099 485.388 903.544 485.486
Variação em ativos
  operacionais - (Aumento)
   /diminuição 1.634.060 (9.573.780) 1.172.771 (10.399.044)
Aplicação financeira 5.191.530 (9.323.437) 4.561.007 (9.952.021)
Clientes (1.945.453) 11.518 (1.751.594) (201.112)
Adiantamentos 34.952 (61.483) 34.953 (38.417)
Impostos e contribuições
  a recuperar (1.145.873) (553.773) (1.153.040) (558.607)
Despesas pagas
  antecipadamente (275.526) 384.219 (277.644) 384.379
Depósito caução
  de aluguel (214.891) (22.505) (214.889) (22.505)
Depósito judicial (10.679) (8.319) (10.680) (8.319)
Outros Créditos – – (15.342) (2.442)
Variação em passivos
  operacionais - Aumento/
   (diminuição)    (149.757)      (544.773)    (583.652)     (371.683)
Fornecedores 428.280 (281.112) 294.756 (448.017)
Obrigações sociais (55.401) (1.003.006) (55.252) (1.038.202)
Obrigações fiscais (14.829) 98.259 (70.311) 253.099
Obrigações diversas 340.690 73.370 340.690 73.440
Outras obrigações – 440 (245.038) 220.720
Projetos em Andamento (7.577) 240.671 (7.578) 240.672
Receitas Futuras (840.920) 326.605 (840.920) 326.605
Caixa proveniente das atividades
  operacionais  1.484.303 (10.118.553)     589.119 (10.770.727)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Baixa de investimento – – 156.169 –
Aquisição
  de imobilizado (2.225.059) (290.059) (3.198.575) (328.831)
Aplicação no intangível (1.471.927) (2.195.255) (1.490.788) (2.204.896)
Caixa aplicado nas atividades
  de investimentos (3.696.986) (2.485.314) (4.533.195)   (2.533.727)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos creditados/pagos – (8.000.001) – (8.000.001)
Financiamentos Obtidos (558.668) 2.404.537 (582.245) 2.450.609
Redução de Capital – (7.000.000) – (7.000.000)
Aumento de Capital – 22.700.000 – 22.700.000
Caixa aplicado nas atividades
  de financiamento    (558.668)  10.104.536    (582.245)  10.150.608
Aumento/(redução) do caixa e
  equivalentes de caixa (496.657) 508.453 (1.386.970) (535.174)
Início do exercício 1.278.359 769.906 3.397.655 3.531.333
Efeito da variação cambial sobre o caixa
  e equivalentes de caixa – – (74.112) 401.494
Fim do exercício 781.702 1.278.359 1.936.573 3.397.653
Aumento/(redução) do caixa e
  equivalentes de caixa (496.657) 508.453 (1.386.970) 535.174

Demonstrações dos resultados abrangentes - (Em Reais)
               Individual              Consolidada
        2016       2015         2016       2015

Lucro líquido do exercício (2.227.555)    10.376 (2.227.555)    10.376
Variação Cambial (96.289) 410.217 (162.202) 410.217
Total do resultado abrangente    (96.289)   410.217    (162.202)   410.217
Total do resultado abrangente
  do período atribuível aos
    acionistas da Companhia (2.323.844) 420.593 (2.389.757) 420.593

                   Individual                  Consolidado
Passivo          2016          2015          2016          2015
Circulante   9.778.021   8.218.830 10.405.304   9.383.723
Financiamentos obtidos 558.674 558.668 558.674 584.038
Fornecedores 697.093 268.813 770.534 491.521
Obrigações sociais 478.110 533.511 478.713 533.965
Obrigações fiscais 633.099 647.928 792.814 878.347
Obrigações diversas 1.373.025 1.032.335 1.380.920 1.040.230
Provisões 5.406.866 4.546.421 5.408.818 4.547.928
Dividendos a pagar 631.154 631.154 631.154 631.154
Outras obrigações – – 383.677 676.540
Não circulante
Exigível a longo prazo   5.477.547   6.842.064   5.474.547   6.839.064
Outras obrigações 3.000 3.000 – –
Provisões 1.735.154 1.692.500 1.735.154 1.692.500
Projetos em Andamento 509.722 517.299 509.722 517.299
Receita Futura 434.323 1.275.243 434.323 1.275.243
Financiamentos obtidos 2.795.348 3.354.022 2.795.348 3.354.022
Patrimônio líquido 24.697.179 27.021.024 24.697.179 27.021.024
Capital realizado 25.232.336 25.232.336 25.232.336 25.232.336
Reserva legal 492.170 492.689 492.170 492.689
Prejuízos Acumulados (2.067.694) 159.343 (2.067.694) 159.343
Variação Cambial
  Líquida   1.040.367   1.136.656   1.040.367   1.136.656
Total do passivo 39.952.747 42.081.918 40.577.030 43.243.811

Demonstrações do resultado do exercício (Em Reais)
                    Individual                  Consolidado
          2016           2015           2016           2015

Receita líquida  35.895.166  32.687.128  39.251.200  36.456.578

Custo dos serviços

  prestados (18.101.882)(14.715.981)(19.764.897) (16.808.181)

Custo dos serviços (18.101.882)(14.715.981)(19.764.897) (16.808.181)

Lucro bruto  17.793.284  17.971.147  19.486.303  19.648.397

Receitas (despesas)

  operacionais (19.909.430)(17.627.670)(21.466.828) (19.123.719)

Provisão para devedores

  duvidosos (1.102.956) (268.013) (1.102.952) (268.084)

Comerciais (4.262.348) (3.902.614) (4.262.348) (3.902.614)

Gerais e

  administrativas (15.398.760)(14.101.782)(17.756.597) (16.501.054)

Financeiras líquidas 1.434.180 1.220.051 1.959.599 1.660.260

Despesas tributárias (406.491) (247.614) (407.157) (248.405)

Resultado de participações

  em controladas (175.693) (331.928) – –

Outras receitas

  operacionais 2.638 4.230 102.627 136.178

Lucro / prejuízo

  operacional   (2.116.146)     343.477   (1.980.525)      524.678

Receitas (despesas)

  não operacionais (677) (457) (677) (456)

Lucro / prejuízo

  antes dos impostos

   e participações   (2.116.823)     343.020   (1.981.202)      524.222

Imposto de renda – (48.602) (100.431) (182.539)

Contribuição social – (26.779) (33.926) (72.922)

Participações

  no resultado     (110.732)    (257.265)    (111.996)     (258.386)

Lucro / prejuízo líquido

  do exercício (2.227.555) 10.375 (2.227.555) 10.375

Lucro/Prejuízo

  líquido por ação (0,341) 0,002 (0,341) 0,002

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Individual e consolidada  (Em Reais)
Reserva Reserva Variação Lucros/prejuízos

      Capital       legal   de lucros cambial líquida        acumulados            Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014 9.532.336 492.170 8.149.487 726.439 – 18.900.432
Redução de Capital (7.000.000) – – – – –
Aumento de Capital 22.700.000 – – – – 22.700.000
Resultado do exercício – – – – 10.375 10.375
Reserva Legal – 519 – – (519) –
Reserva de Lucro – – 9.856 – (9.856) –
Ajuste exercicio Anterior – – – – – –
Variação Cambial Líquida – – – 410.217 – 410.217
Distribuição de dividendos               –            –  (8.000.001)                     –                       –  (15.000.001)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 25.232.336 492.689 159.342 1.136.656 – 27.021.023
Resultado do exercício – – – – (2.227.555) (2.227.555)
Variação Cambial Líquida – – – (96.289) – (96.289)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 25.232.336 492.689 159.342 1.040.367 (2.227.555) 24.697.179

Diretoria

• Eduardo Aziz Nader •   Ricardo Pardini
• Marcelo Ribeiro da Cunha Pereira •  Alexandre de Quadros Moreno
• Paulo Kindler Rosanova •  Carlos Gatti
•  Luiz Gastão Ribeiro Bolonhez •   André Rodrigues Kerbauy

Júlio Rossi - CRC: 1SP 272998/O-9

As notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos
senhores acionistas na sede social da empresa.

Ao Conselho de Administração da Mercado Eletrônico S.A. São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Mercado Eletrônico S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Mercado Eletrônico S.A. em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado de suas opera-
ções e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-

ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influ-
enciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-

dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controla-
das a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião so-
bre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a ad-
ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de maio de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Companhia”), realizadas em

28 de abril de 2017, lavrada em forma de sumário:
1. Data, hora e local da reunião: No dia 28 de abril de 2017, às 08:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim
Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 
2. Publicações: Edital de Convocação dispensado de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei n.°
6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, edição 
n°127 (58), de 28 de março de 2017, página 25, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios, edição de 28 de março de 2017, página 06. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas. Presentes, 
também, a advogada da empresa, Srª Renata C. Leão Barreto e o Sr. Vinícius Ferreira Britto Rêgo, 
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria 
das Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo em 31/12/2016. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos
Junior, Diretor Superintendente da Companhia; Sra. Renata Leão Barretto Ferraz, Secretária.
5. Ordem do Dia: 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016; (ii) Destinação dos resultados; e (iii) Eleição dos administradores
da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia; (ii) Pagamento de participação de lucros e resultados
e gratifi cações; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação,
tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, tomado, 
por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta
Assembleia em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. 6.2. 
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o
Relatório e as Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2016; (ii) Aprovado que o lucro 
líquido apurado pela Companhia no exercício de 2016, no montante total de R$ 40.037.540,17,
tenha a seguinte destinação: a) R$ 351.350,12 para realização da reserva de reavaliação; b)R$ 
2.001.877,01 para constituição de reserva legal; c) R$ 38.387,013,28 para constituição de reserva
de incentivo. (iii) Reeleitos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, os 
senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-
91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá o cargo de Diretor Superintendente; 
Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n°
4548074 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de Diretor sem designação 
específi ca e Ivo Cesar dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador do RG 2.099.168-18 SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 379.688.585-34, que exercerá 
o cargo de Diretor sem designação específi ca, todos com endereço profi ssional à Quadra 03 do 
SESFI, CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho - BA. Os Diretores reeleitos declaram, para efeito 
do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94 e de acordo com o disposto no 
parágrafo 1° do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer o comércio ou
a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. 6.3. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fi xação da remuneração anual global dos administradores da 
Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o exercício de 2017 no valor de até R$ 3.880.000,00, 
em conformidade com o artigo 152 da Lei n.° 6.404/76; (ii) Ratifi cado o pagamento de participação
nos lucros e resultados e gratifi cações aos funcionários e diretores da Companhia em 2016, 
no valor total de R$2.043.669,45. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: 
Lucio José Santos Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: 
Engepack Embalagens da Amazônia Ltda. e Engepack Embalagens S.A., representadas por seus 
diretores, Srs. Lucio José Santos Junior, Rui Flávio Alves Barreto e Ivo Cesar dos Santos de 
Saldanha. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 28 de abril de 2017. 
Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária. JUCESP sob o n° 223.813/17-5 em 19.05.2017

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2017
Data: 29/04/2017. Hora: 09:00 horas. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º. Andar -
Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no
DOE e no Jornal Empresas & Negócios em 18, 19 e 20 de abril de 2017. Presença: Acionistas representan-
do a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presi-
dente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dis-
pensada a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deliberações, em A.G.O.: a) Aprovados por
unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados nos jornais
DOE e Empresas & Negócios nos dias 30 e 29 de março de 2017, respectivamente; b) Aprovada por unani-
midade, com as abstenções legais, a destinação do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de
Reserva Legal no montante de R$ 1.728.427,56 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e
vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos); 2. Distribuição de dividendos aos acionistas no montante de
R$ 2.129.321,11 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos); 3.
Transferência para Reserva de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 30.710.802,54 (trinta mi-
lhões, setecentos e dez mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos); c) Aprovada a reeleição
dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, como
segue: Diretor Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula
de Identidade R.G. nº. 8.470.932/SSP-SP e do CPF/MF 000.620.140-72 e para Diretora, Sra. Iolanda
Castilhos Anzanello, brasileira, casada, industrial, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. 9.190.833/
SSP-SP e do CPF/MF 063.801.568-52, ambos residentes e domiciliados em São Paulo-SP, com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas nº. 10.989, 6º. Andar, Conjunto 62, Brooklin Paulista, São Paulo,
SP, CEP 04578-000. Os Diretores eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previs-
tos em Lei, que os impeça de exercer atividade empresária e de administração societária, conforme o arti-
go 1011 do Código Civil Brasileiro, e ainda, que não se encontram impedidos por lei especial, nem conde-
nados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade e tomarão posse de seus cargos nesta mesma data, mediante a assinatura do respectivo Ter-
mo de Posse, anexo à presente, os quais, ficarão arquivados na Companhia. Foi fixada a remuneração da
Diretoria no montante global anual de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cuja distribuição
ficará a critério dos membros da Diretoria; em A.G.E.: a) Aprovado por unanimidade o aumento do Capital
Social de R$ 133.500.000,00 (cento e trinta e três milhões e quinhentos mil reais) para R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais), com a capitalização da Reserva Legal no valor de R$ 1.728.427,56
(um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) e
de parte da conta de Reservas de Lucros no valor de R$ 14.771.572,44 (quatorze milhões, setecentos e
setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), alterando-se o Arti-
go 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. - O Capital Social totalmen-
te integralizado é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), dividido em 76.568.816 (se-
tenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis) ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. § 1º. - Os acionistas tem preferência para a subscrição das ações e do capital na
proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade de colocar junto a ter-
ceiros as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito, desistem da sua preferência, ou que, con-
sultados, não se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta. § 2º. - As ações são
indivisíveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de um proprietário para cada ação. § 3º. - A
subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na
forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do
Conselho Fiscal se em funcionamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a as-
sembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, que
lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 29 de
abril de 2017. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello - Secre-
tário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e
Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony
Anzanello - Presidente da Mesa, Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa. Diretoria Nabor
Rony Anzanello - Diretor Presidente, Iolanda Castilhos Anzanello - Diretora. Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 222.470/17-3 em
sessão de 17/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2017

AVISO PRÉVIO ANTES DE COMPLETAR UM ANO
Demitimos funcionário alguns dias antes de completar um ano, deve-
mos considerar aviso de 30 dias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIA QUE RECEBE O SEGURO DESEMPREGO PODE SER 
CONTRATADA PARA ESTÁGIO NÃO REMUNERADO?

Informamos que é de nosso entendimento não haver impedimento 
visto que estagiário não é empregado, não tem vínculo empregatício 
e não haverá informações declaradas em SEFIP.

INCIDÊNCIA DO INSS SOBRE COOPERATIVAS
Os valores recolhidos indevidamente de contribuição de INSS de 15% 
referentes à cooperativa de trabalho poderão ser compensados ou restitu-
ídos? Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
Funcionário solicitou redução de horário de trabalho de apenas 20hs semanais, 
para participar em curso de medicina, podemos reduzir o salário e atender ao 
pedido, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APLICAR PUNIÇÃO DE IMEDIATO 
Após constatação de má conduta do funcionário, a empresa resolve 
puni-lo com pena de advertência. Porém, entre o fato ocorrido e a 
aplicação da punição, o funcionário saiu de férias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SALÁRIO FAMÍLIA
O salário família na admissão e demissão do empregado deve ser pago 
proporcionalmente aos trabalhados, inclusive o gozo de férias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE FÉRIAS DO HORISTA
Para o cálculo de férias de funcionário horista, devemos fazer 
média somente das horas trabalhas e do DSR recebido também? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Obesidade requer 
atenção redobrada 

para saúde da 
gestante e do bebê 
A gravidez é um momento 

que requer muitos cuidados, so-
bretudo quando a gestante está 
com sobrepeso ou obesa. Para 
o ginecologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Assumpto Iaconelli Jr, a 
obesidade não é um empecilho 
para a fertilidade, mas requer 
atenção em dobro. “Devemos 
entender o que levou a mulher 
ao ganho de peso; pode ser de-
pressão, ansiedade ou mesmo 
ovário policístico. Por isso, é 
preciso um tratamento com 
diversas áreas médicas para 
uma futura gestação saudável”, 
recomenda.

Em casos de tratamento para 
engravidar, o ginecologista 
sempre recomenda a perda 
de peso e acompanhamento 
nutricional como aliada para a 
fertilidade. Mesmo que não haja 
comprovações sobre a relação 
do sobrepeso e gravidez, “é 
importante prezar pela saúde 
da mãe e do bebê em primeiro 
lugar”. Entre os fatores de 
risco destacados por Iaconelli 
estão diabetes, hipertensão e 
pré-eclâmpsia, principalmente 
no fi nal da gestação. ”Esses 
males são de duas a seis vezes 
mais comuns em mulheres com 
excesso de peso.”

O médico também ressalta 
os altos índices de mortalidade 
intrauterina e de recém-nascidos, 
principalmente no período pe-
rinatal – primeiros sete dias -, 
além do nascimento de crianças 
com má formação no tubo neu-
ral - estrutura que dá origem ao 
cérebro e medula. O peso dos 
bebês também tende a ser maior 
que o normal, o que pode provocar 
riscos obstétricos durante o parto.

Embora, durante a gravidez 
não seja aconselhado fazer 
dietas de emagrecimento, é fun-
damental controlar a qualidade 
da alimentação e a ingestão de 
calorias, para que o bebê tenha 
todos os nutrientes necessários 
ao seu desenvolvimento, sem 
que a gestante aumente muito 
o peso. “Isso porque 40% dessas 
mulheres têm defi ciência de fer-
ro, 24% em ácido fólico e 4% em 
vitamina B, tão importantes para 
diminuir os riscos de problemas 
cardíacos e na coluna vertebral 
nos recém-nascidos”, salienta.

Outra preocupação do es-
pecialista é o ganho de peso 
durante a gestação, que, se-
gundo pesquisa feita em 2009 
pelo Instituto de Medicina dos 
Estados Unidos, deve ser de 
pelo menos cinco quilos e de 
no máximo nove quilos. 

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

Multilabel do Brasil S.A.
CNPJ/MF 01.110.138/0001-06

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas para a AGOE a ser realizada, sede social, Rua Orfanato, 265, sala102,
São Paulo/SP, CEP 03131-010, em 01/06/2017, às 9hs em 1º convocação e às 9:30hs em 2º convocação,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia-AGO: aprovação das contas do ano fiscal 2016, todos os
documentos físicos estão à disposição para consulta na sede da própria companhia; e, AGE: mudança de
regime societário de S.A., para Ltda. SP,19/05/2017. Juan Carlos Sacco-Diretor Presidente.   (23.24.25)


