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QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2017

AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Empresa demitiu funcionário e solicitou que cumprisse o aviso, 
entretanto ele não quer cumprir. Como proceder a rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA DO MEI PARA TER DIREITO AO AUXÍLIO/LICENÇA 
MATERNIDADE TERÁ QUE CUMPRIR CARÊNCIA?

Informamos que a empregada do MEI para ter direito ao auxílio-doença 
deve ter no mínimo 12 contribuições mensais e o salário-maternidade 
independe de carência. Base Legal – Decreto nº 3.048/99, art.29 e 30.

PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS
Qual o embasamento legal do trabalho de Freelancer de Jornalismo 
no caso dos Direito Autorais, quais os encargos? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDE DEMISSÃO
Empresa é obrigada a pagar a estabilidade de funcionário membro da 
CIPA que pede demissão, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FALTAS SEM JUSTIFICATIVA DEVEM SER INFORMADAS NA RAIS 
(ABATIDAS DA REMUNERAÇÃO)? 

Esclarecemos que o Manual de Orientação da RAIS é omisso neste 
sentido, porém, entendemos que as faltas injustificadas são abatidas 
da remuneração mensal para informação na RAIS.

AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO
Como a empresa deve proceder quando o funcionário é afastado 
por motivo de acidente de trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário aposentado por invalidez durante 05 anos pode ser demi-
tido? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Analysisbank Assessoria de Negócios S/A
CNPJ: 04.776.139/0001-82 - NIRE: 3530046432-0

Ata de AGE Realizada em 24 de Março de 2.017 as 15:00 hs
Aos 24/3/17 as 15hs, Rua Fiação da Saúde 40, conjunto 22 - bairro da Saúde, SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: 
Dispensada. Mesa: Presidente: Márcio Domingos Dix de Santis; Secretário: Juarez Pinto. Deliberações: I) Aprovação integral 
da proposta feita pelo acionista Márcio Domingos Dix de Santis, elegendo a nova diretoria que fica assim constituída: a) diretor 
presidente o Dr. Claudio Poltronieri Morais, identidade 6.798.575 - SSP/SP, CPF/MF 660.193.388-00, OAB SP 75.441; b) 
diretor comercial e financeiro o Sr. Marcio Domingos Dix de Santis, RG 3.998.980-X SSP/SP, CPF/MF 050.777.618-68; e c) 
diretor de novos negócios o Sr. Juarez Pinto, RG 26.761.185-7 - SSP/SP, CPF/MF 143.934.091-91; II) Os eleitos tomaram 
posse nesta data, cujo mandato da diretoria será de 24/03/17 a 23/03/2019, pelo que assinaram a presente ata que vale 
como termo de posse; III) Em conseqüência, o caput do artigo nono dos Estatutos sociais passa ter a seguinte redação: 
“Artigo 9º - Da Administração e dos Administradores - A sociedade será administrada por uma diretoria composta por três 
membros, acionistas ou não, sendo um diretor presidente, um diretor comercial e financeiro, e um diretor de novos negócios, 
todos brasileiros e residentes no país, podendo ser eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembléia geral, que também 
fixará seus honorários.” IV) Fica suprimido também dos Estatutos o capítulo referente à competência do diretor jurídico, visto 
que este cargo foi extinto; V) Fica ratificada a deliberação de 04.01.16, pela qual a assembléia geral mantém a remuneração 
mensal dos diretores em até R$ 2.000,00, valor este que será pago aos diretores qualquer que seja o resultado comercial 
da companhia; VI) A sociedade, ao final da redação desta ata apresentará os Estatutos devidamente consolidado com as 
alterações aqui deliberadas. Quorum das Deliberações: I - 100% do capital votante, excluídas as ações pertencentes ao 
Espólio de Paulo Roberto Vital, visto que ainda não foi aberto inventário do mesmo. Ocorrências: I) O Sr. Presidente da 
Mesa comunicou aos acionistas que a presente assembléia havia sido convocada em face do falecimento do antigo diretor 
presidente Paulo Roberto Vital, RG n° 2.075.726-8, e CPF n°126.220.448-87; e da renúncia ao exercício da diretoria por parte 
da acionista Monica de Paula Vital, Identidade 15.950.119-2, SSP/SP, CPF 049.131.158-39. Fez registrar em ata um voto de 
louvor aos mesmos pelos excelentes serviços que prestaram à companhia; II) O Espólio de Paulo Roberto Vital, representado 
por sua herdeira Monica de Paula Vital, esclareceu que se absteria de votar nas deliberações assembleares, uma vez que 
entendia que não mais deveria interferir nos negócios da companhia e esclarecendo que, por motivos particulares não fora 
aberto ainda o inventário dos bens deixados pelo presidente falecido. Nada mais. SP/SP, 24/3/17. Marcio Domingos Dix de 
Santis - Presidente; Juarez Pinto - Secretário. Jucesp 183.388/17-3 em 20/04/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - NIRE 35.300.129.326

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/04/2017
Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, às 10 horas, na sede social á Rua Américo
Brasiliense, nº 1.479 - Conjunto 124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na sua
totalidade os acionistas da Construtora Monteiro de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas do “Livro
de Presenças de Acionistas” constatou-se o comparecimento da totalidade dos detentores das ações, tor-
nando-se assim regular a assembleia, na forma do Parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, independen-
te de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, tendo
como secretário o Sr. Alciones Amaral Filho, submetida a apreciação e deliberação dos presentes foram
aprovadas as seguintes matérias sem restrições, exceto as abstenções legais: a) Aprovação do Balanço
Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016, publica-
do nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo’’ do dia 06/04/2017 página nº 47, e no Empresas e
Negócios, do dia 06/04/2017 página nº 06, ambos registrados na JUCESP, sob nº 182.139/17-7 e 182.068/
17-1, com folhas publicadas sobre a mesa. Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos
os presentes, Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da Mesa e Alciones Amaral Filho -
Secretário da Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, e Alciones Amaral Filho. A
presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 07 de Abril de 2016. Roberto Nardelli Monteiro de Castro -
Presidente; Alciones Amaral Filho - Secretário. Acionistas: Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones
Amaral Filho. JUCESP nº 206.198/17-6 em 05/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agrovera-Agro Industrial Vera Cruz S.A.
CNPJ 04.986.188/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EM LIQÜIDAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da AGROVERA-AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. - EM LIQÜIDAÇÃO para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de maio de  2017, às 12:00 horas na sede
social localizada na Praça Wendell Wilkie, nº 151, Sala C, Pacaembu, em São Paulo - SP, com a seguinte ordem do dia: (a)
aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) outros assuntos de
interesse social.

 São Paulo,  03 de maio de 2017.
Valquiria Josália Contiero-Liqüidante . (10,11,12)

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1033345-75.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Claudia Maria Chamorro Reberte Campaña, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida 
por Alessandra Scarcela Portela e João Luiz Ferrari Filho, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento da comunhão parcial para separação 
total convencional, nos moldes do Artigo 1.687 e 1.688 do CPC. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017. 

2ª Vara de Registros de Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0045720-35.2010.8.26.0100 - 999/10.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA PINTO 
LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) José Lucio dos Santos Irmão, Reginaldo 
Vicola, Newton Brasilio Nadruz e Maria Cecilia Azevedo Nadruz, Banco Antonio de Queiroz S/A, na 
pessoa do rep. legal - credor hipotecário, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que VIAÇÃO TÂNIA TRANSPORTES LTDA ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Jorge Duprat 
Figueiredo, nº 148, São Paulo, SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/05/2017  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 31/05/2017  - 10:05h

Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01

JGR Participações S.A.
CNPJ/MF 08.541.033/0001-50 - NIRE 35.300.331.362

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2017.
Data, hora e local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2017, às 11:30 horas, na sede da sociedade, na cidade 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, na Chácara Lory, s/nº, Sala 01, Bairro Capotuna, CEP: 13820-000. Convocação: 
dispensada a convocação prévia pela imprensa, conforme faculta o § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. Presença: 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionis-
tas. Mesa: João Lazaro Simoso, Presidente da Mesa; Gabriel Morais Simoso, Secretário da Mesa. Ordem do dia: (a) 
Aprovação das demonstrações fi nanceiras do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2015; e (b) Outros assuntos 
de interesse social. Deliberações tomadas por unanimidade: colocadas as matérias da ordem do dia em discus-
são e posterior votação, foram aprovadas por unanimidade nos seguintes termos: (a) Apresentadas as demonstrações 
fi nanceiras do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2015, devidamente publicadas no Diário Ofi cial Empresarial 
à folha 11 e Diário Comercial à folha 5, ambas na edição do dia 18/01/2017, cujas cópias fi éis acompanham a presente, 
foram aprovadas por unanimidade; (b) Passou-se a assuntos gerais não tendo mais nada a tratar. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e por todos assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio. João Lazaro Simoso – Pre-
sidente. Gabriel Morais Simoso – Secretário. Acionista: João Lazaro Simoso, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n.º 8.120.498 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 867.797.028-20, domiciliado neste 
Estado, onde reside na Chácara Piauí, 1203, na cidade de Leme, CEP: 13.610-000. Acionista: Gabriel Morais Simoso, 
brasileiro, solteiro, maior, assessor de diretoria, portador da cédula de identidade RG n.º 26.815.394-2 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob n.º 411.346.588-69, residente e domiciliado na Alameda Franca, 626, 1º andar, apartamento 11, Jardim 
Paulista, São Paulo – Estado de São Paulo, CEP: 01422-000. Lista de Presença de Acionistas: João Lazaro Simoso 
e Gabriel Morais Simoso. JUCESP nº 204.701/17-0 em 04/05/2017 – Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2017

AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Empresa demitiu funcionário e solicitou que cumprisse o aviso, 
entretanto ele não quer cumprir. Como proceder a rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA DO MEI PARA TER DIREITO AO AUXÍLIO/LICENÇA 
MATERNIDADE TERÁ QUE CUMPRIR CARÊNCIA?

Informamos que a empregada do MEI para ter direito ao auxílio-doença 
deve ter no mínimo 12 contribuições mensais e o salário-maternidade 
independe de carência. Base Legal – Decreto nº 3.048/99, art.29 e 30.

PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS
Qual o embasamento legal do trabalho de Freelancer de Jornalismo 
no caso dos Direito Autorais, quais os encargos? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDE DEMISSÃO
Empresa é obrigada a pagar a estabilidade de funcionário membro da 
CIPA que pede demissão, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FALTAS SEM JUSTIFICATIVA DEVEM SER INFORMADAS NA RAIS 
(ABATIDAS DA REMUNERAÇÃO)? 

Esclarecemos que o Manual de Orientação da RAIS é omisso neste 
sentido, porém, entendemos que as faltas injustificadas são abatidas 
da remuneração mensal para informação na RAIS.

AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO
Como a empresa deve proceder quando o funcionário é afastado 
por motivo de acidente de trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário aposentado por invalidez durante 05 anos pode ser demi-
tido? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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                  RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

futuros (“Projeções”) aprovadas pelo Conselho de Administração. Obtivemos posicionamento dos 
assessores jurídicos externos da Companhia tratando sobre a situação corrente da contingência 
regulatória referente ao Fator Interno de Disponibilidade. Obtivemos confirmação de que, como parte do 
processo de discussão do montante a ser pago, a Companhia obteve decisão preliminar favorável que 
determina que a ANEEL e a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica - CCEE, devem adotar os 
procedimentos necessários à eficácia de tal decisão nas contabilizações e liquidações da referida câmara. 
Avaliamos e testamos, com o apoio de nossos especialistas, a razoabilidade: (i) do modelo de cálculo 
utilizado pela administração para preparar as Projeções; (ii) das principais premissas utilizadas nas 
Projeções, tais como taxa de desconto, projeções de inflação, preço de venda e comercialização MW/h, 
risco hidrológico e taxa de desconto. Adicionalmente, realizamos análises de sensibilidade para as 
principais premissas das Projeções, para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis. 
Consideramos que as divulgações efetuadas pela administração nas notas explicativas estão consistentes 
com as informações e dados obtidos. Os procedimentos de auditoria aplicados incluíram, dentre outros: 
Realizamos entendimento dos controles internos da Companhia a respeito da estrutura de governança e 
como os responsáveis pela administração fazem a supervisão geral para identificar e endereçar os riscos 
relacionados ao processo de contratação de fornecedores de bens e serviços. Realizamos entrevistas com 
a alta administração e com o Comitê de Ética e obtivemos representação da administração sobre o 
cumprimento do Código de Conduta e Programa de Compliance Companhia. A partir de informações 
públicas de pessoas e empresas citadas em denúncias da Operação Lava Jato e seus reflexos, realizamos 
testes no cadastro de fornecedores e na relação dos lançamentos contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, com o objetivo de identificar entidades citadas nas referidas denúncias.  Adicionalmente, 
testamos transações selecionadas de pagamentos realizados durante o ano de 2016. Consideramos que 
as divulgações na nota 1d) em relação ao Programa de Compliance estão consistentes com as informações 
e representações obtidas.  Dentre outros, efetuamos os seguintes principais procedimentos de auditoria: 
Obtivemos entendimento do desenho dos controles internos para identificação, avaliação, monitoramento, 
mensuração, registro e divulgação da estimativa de ressarcimento dos gastos. Inspecionamos o relatório 
de asseguração do cálculo do ressarcimento dos dispêndios reembolsáveis, emitido por especialistas 
externos contratados pela administração, para a data-base de 31 de dezembro de 2016, e confrontamos 
as principais premissas utilizadas para o cálculo com o Contrato para Implementação da UHE Santo 
Antônio e seus aditivos, bem como Contrato de Concessão e seus aditivos. Avaliamos a razoabilidade das 
premissas utilizadas, bem como a competência técnica dos especialistas externos contratados pela 
Companhia. Obtivemos confirmação das posições dos assessores jurídicos externos sobre a validade da 
cobrança do ressarcimento nos termos do contrato firmado entre a Companhia e o consórcio. Testamos o 
cálculo dos valores relacionados ao ativo, inclusive de atualização monetária, em 31 de dezembro de 2016. 

Consideramos que as premissas utilizadas pela administração para a determinação e mensuração dos 
dispêndios reembolsáveis pelo atraso da entrada em operação da Usina são razoáveis, suportadas por 
posições de consultores jurídicos e que as divulgações são consistentes com dados e informações obtidos. 
Como resposta de auditoria, efetuamos os seguintes procedimentos: Obtivemos entendimento do 
processo de revisão do plano de negócios que é utilizado para a análise da realização do imposto de renda 
e contribuição social diferidos contendo o período de 2017 até 2043 (prazo de encerramento do contrato 
de concessão). Envolvemos nossos especialistas em temas tributários, assim como os de avaliação de 
empresas, para nos auxiliar nos testes dos cálculos dos créditos e em relação aos modelos e premissas 
críticas utilizados pela administração. Comparamos essas premissas com informações macroeconômicas 
divulgadas no mercado, bem como comparamos as informações dessas projeções com orçamentos 
aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia. Analisamos a razoabilidade do prazo de 
utilização dos prejuízos acumulados ao longo do exercícios futuros, bem como discutimos as premissas 
utilizadas pela administração nas suas projeções. Testamos a coerência lógica e aritmética dos cálculos 
apresentados nas projeções, efetuamos testes de sensibilidade para as principais premissas das 
projeções, para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis. Adicionalmente, analisamos os 
prazos de realização considerados nos estudos da Companhia para testar a adequação e a consistência 
dessas estimativas de realização em relação aos utilizados nos exercícios anteriores e efetuamos leitura 
das divulgações em notas explicativas.  Consideramos que os critérios e premissas adotados pela 
administração da Companhia para a determinação dos créditos tributários, bem como as divulgações 
efetuadas, são razoáveis, em todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações financeiras. 
Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da 
administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração 
do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico 
e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 

demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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 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 financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais 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, independentemente 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 intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
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 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.  
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras 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 aspectos, 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. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos 
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público. 

Salvador, 10 de maio de 2017
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