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Sabemos que a respi-

ração é o primeiro e o 

último ato que fazemos 

nas nossas vidas

Por isso, é de fundamental 
importância faze-la de 
forma correta. Uma óti-

ma oportunidade de aprender 
como, está presente nas aulas 
Pilates. 

Nossa respiração funciona 
através de uma diferença de 
pressão entre o meio interno 
(caixa torácica) e o meio exter-
no que é o ar atmosférico. 

Os músculos respiratórios 
principalmente o diafragma 
se contraem gerando uma 
pressão negativa garantindo 
que o ar entre pelo nosso nariz 
enchendo pulmão, fazendo 
com que o oxigênio entre e 
seja distribuído para o sangue 
faça assim a distribuição pelos 
nossos órgãos e tecidos.

A respiração é o ponto cha-
ve da Contrologia e um dos 
mais importantes, segundo o 
próprio Joseph Pilates. Por 
meio deste ato tão automático, 
conseguimos ajudar o corpo 
em diversos fatores, um dos 
mais signifi cativos é a organiza-
ção do sistema nervoso neuro 
vegetativo, ou podemos dizer, 
que o equilíbrio entre a razão 
e a emoção.

Quando estamos estressados 
e agimos por impulso, sempre 

pensamos que deveríamos ter 
respirado antes de ter agido de 
tal maneira. E isso é uma verda-
de, a respiração ou a respiração 
de maneira correta faz com 
que nosso nível de adrenalina 
seja regulado pelo nosso corpo, 
fazendo com que o estimulo 
impulsivo diminua. 

Quem pratica Pilates e 
mantém essa respiração cons-
tante, consegue regular esse 
sistema tranquilamente. Esse 
mecanismo é chamado de co-
erência cardíaca, nada mais é 
do que um exercício ou prática 
respiratória que equilibrada a 
comunicação entre o coração 
e o cérebro, ajuda a controlar 
o estresse, a ansiedade e a 
depressão. 

Durante as aulas de Pilates 
procuramos manter o foco em 
tudo no nosso corpo entre elas 
a respiração, devemos sincro-
niza – lá com os movimentos 
do nosso corpo respeitando a 
fi siologia e a facilidade de cada 
um. Por exemplo, a inspiração 
é facilitada durante a extensão 
da coluna ajudando o corpo a 
gerar a pressão negativa, per-
mitindo ainda mais a entrada 
de ar no organismo.

(*) -É fi sioterapeuta e trabalha com 
a microfi sioterapia, terapia que 
estimula a auto cura através do 

toque, ou seja, faz com que o corpo 
reconheça seu agressor e inicie o 

processo de reprogramação celular. 
(www.mindtouch.com.br).
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MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   30/06/16   30/06/15
CIRCULANTE      15.302        7.049
Disponibilidades 8.674 4.732
Outros Créditos        6.616        2.024
Carteira de câmbio 5.679 894
Rendas a receber 151 50
Negociação e intermediação de valores 40 167
Diversos 746 913

Outros Valores e Bens            12          293
Despesas antecipadas 12 293

NAO CIRCULANTE           685          808
Realizável a Longo Prazo            21          132
TVM e Instrum. Financ. Derivativos               -          132
Vinculados a prestação de garantia - 132

Outros Créditos            21              -
Diversos 21 -

Imobilizado de Uso          649          659
Outras imobilizações de uso 1.034 905
(Depreciações acumuladas) (385)         (246)

Intangível            15            17
Ativos Intangíveis 19 18
(Amortização acumulada)             (4)            (1)

TOTAL DO ATIVO      15.987        7.857

PASSIVO   30/06/16   30/06/15
CIRCULANTE      11.616        5.027
Outras Obrigações      11.616        5.027

Carteira de câmbio 6.795  1.279
Fiscais e previdenciárias 612 419
Diversas 4.209  3.329

NÃO CIRCULANTE           121               -
Exigível a Longo Prazo           121               -
Outras Obrigações          121               -

Diversas          121               -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.250        2.830
Capital:        4.532        3.532

De Domiciliados no país 4.532  3.532
(Prejuízos acumulados)          (282)          (702)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      15.987        7.857

Demonstração dos Resultados 1º Sem./16 1º Sem./15
Receitas de Intermediação Financeira       11.381       10.575

Resultado de operações com TVM - 7
Resultado com instrumentos financ. derivatrivos 48 (351)
Resultado de operações de câmbio 11.333 10.919

Despesas da intermediação financeira               2               -
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa 2 -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 11.383 10.575
Outras Receitas/Despesas Operacionais      (10.630)      (10.855)

Receitas de prestação de serviços 1.146 580
Despesas de pessoal (4.587) (4.604)
Outras despesas administrativas (6.518) (6.220)
Despesas tributárias (694) (601)
Outras receitas operacionais 41 14
Outras despesas operacionais (18) (24)

Resultado Operacional 753 (280)
Resultado antes da Tribut. s/ o Lucro e Partic. 753 (280)
Imposto de Renda e Contribuição Social (309) (12)

Provisão para Imposto de Renda (164) (6)
Provisão para Contribuição Social (145) (6)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 444 (292)
Nº de Cotas.....................................: 4.531.600 3.531.600
Lucro/(Prejuízo) por Cota ..............R$ 0,10 -0,08

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucro/Prej.

EVENTOS                               .  Realizado Acumulados          Total
Saldos início período em 01/01/16         4.532 (726) 3.806
Lucro líquido (prejuízo) do período               -             444            444
Saldos fim período em 30/06/16         4.532            (282)         4.250
Mutações do período:                -            444            444
Saldos início período em 01/01/15 3.250 (410) 2.840
Aumento de capital 282 - 282
Lucro líquido (prejuízo) do período               -            (292)           (292)
Saldos fim período em 30/06/15         3.532            (702)         2.830
Mutações do período:            282            (292)            (10)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem./16 1º Sem./15
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 444 (292)
Depreciações e amortizações 74 61
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) -
Provisão de impostos no resultado           309             12

          825          (219)
Variação de Ativos e Obrigações        2.421          (797)
(Aumento) redução em TVM inst. deriv. (acima) - 184
(Aumento) redução de outros créditos (3.871) 370
(Aumento) redução de outros valores e bens 119 (223)
Aumento (redução) em outras obrigações         6.173        (1.128)
Caixa líquido proveniente das ativid. operac.         3.246        (1.016)
Fluxos de caixa das ativid. de investimento
Inversões em:  Imobilizado de uso (84) (72)
Inversões líquidas no intangível/diferido - (18)
Caixa líquido usado nas ativid. de investimento (84) (90)
Fluxos de caixa das ativid. de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 282
Caixa líquido usado ativid. de financiamento - 282
Aumento líquido de caixa e equival. de caixa         3.162          (824)
Caixa e equivalentes de caixa início do período 5.512 5.556
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 8.674 4.732

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 30 de junho de 2016 e 2015 (Valores em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de maio de 2010, iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2010
e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto social
exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera-
ções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas
informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 29
de julho de 2016. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. Os resultados das operações de compra e venda de títu-
los e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b) Estimativas contábeis. As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do. d) Imobilizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível: são
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-

ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015. f) Contingên-
cias. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas. Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 30/06/2016 30/06/2015
Disponibilidades         8.674         4.732

Caixa 1.735 532
Depósitos Bancários 3.162 2.624
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.777 1.576

Total Caixa e equivalentes de caixa 8.674 4.732
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 30/06/2016 não havia valores aplicados em títulos e valores mobiliários;
e no semestre encerrado em 30/06/2015 os títulos estavam classificados
como disponíveis para venda, comparados entre o valor de custo e o valor
de mercado, e a classificação por vencimento estava assim representada:
30/06/2015            . Sem Até 3 meses Acima
Vinculados à vencim.  3 meses   a 1 ano de 1 ano Mercado     Custo
prestação garantias
Letras Financeiras
  do Tesouro          -           -           -       132       132      132
Total          -           -           -       132       132      132
b) Em 30/06/2016 e 2015 não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes.
Ativo Circulante 30/06/2016 30/06/2015
Outros créditos

Carteira de câmbio         5.679           894
Câmbio comprado a liquidar 2.162 519
Direito sobre vendas de câmbio 4.974 375
Operações de Cambio de Liquidação Pronta (1.457) -

Rendas a receber           151             50
Comissões e corretagens a receber - 1
Corretagem de câmbio a receber 151 49

Negociação e intermediação de valores             40           167
Bolsas - depóito em garantia - 148
Operações c/ ativos financeiros e mercadorias 40 19

Diversos           746           913
Adiantamentos e antecipações salariais 14 20
Adiantamentos por conta de imobilização 29 391
Cheques a receber - 10
Depósitos para compra valores e bens 282 -
Pagamentos a ressarcir 12 -
Impostos e contribuições a compensar 17 168
Devedores diversos - País 392 324

Passivo Circulante
Outras obrigações

Carteira de câmbio         6.795         1.279
Câmbio vendido a liquidar 4.926 317
Obrigação por compras de câmbio 2.169 520
Adiantamento s/Contratos de Cambio (391) -
Obrigação vendas realizadas-Tx Flutuantes 91 442

Fiscais e previdenciárias           612           419
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 21 -
Impostos e contribuições a recolher 591 419

Diversas         4.209         3.329
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 40 57
Provisão para pagamentos a efetuar 1.026 1.214
Credores diversos -país 3.143 2.058

6. Capital Social. O capital social de R$ 4.532 (R$ 3.532 em 2015) está repre-
sentado por 4.531.600 cotas (3.531.600 em 2015), totalmente integralizadas
na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. Em Alteração
contratual realizada em 04/08/2015, foi deliberado o aumento de capital social
de R$ 3.532 para R$ 4.532, mediante a emissão de 1.000.000 cotas, homolo-
gado pelo Banco Central do Brasil em 31/08/15. Em Alteração contratual rea-
lizada em 14/04/2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.250
para R$ 3.532, mediante a emissão de 281.600 cotas, homologado pelo Banco
Central do Brasil em 21/05/15. 7. Juros de Capital Próprio. Nos semestres
encerrados em 30/06/2016 e 2015 não foram pagos juros sobre capital próprio,

conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95. 8. Contingências. Os processos
judiciais em curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos
assessores jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contin-
gências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depósitos judi-
ciais foram: Depósito Depósito

Saldo judicial Saldo judicial
contingências (ativo) contingências (ativo)
           2016        2016            2015        2015

Passivos trabalhistas 117 17 - -
Outros Passivos                 4             4                  -              -
TOTAL              121           21                  -              -
8.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos trabalhistas e outros em andamento, e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicá-
veis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventu-
ais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas
pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais ex-
ternos. 8.2. Passivos contingentes não provisionados no balanço. Em 30 de
junho de 2016, existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetua-
da pelos assessores legais foi de risco possível. O passivo contingente é
incerto e depende de eventos futuros para determinar se existe probabilida-
de de saída de recursos, assim sendo não foram provisionados os proces-
sos de risco possível, que estavam avaliados pelos advogados no montan-
te de R$ 75 (R$ 100 em 2015). 9. Gerenciamento da Estrutura de Capital.
Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central
do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que
constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que as-
seguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo
com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus
clientes. 10. Risco Operacional. Foram desenvolvidas ações visando à
implementação de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em
conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de
gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios
de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das in-
formações. 11. Risco de Mercado. O gerenciamento de risco de mercado é
efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantêm inde-
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se
apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura
de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 12.
Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em funcionamento,
desde 18 de fevereiro de 2011, e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos Senhores - Sócios e Administradores da Multimoney Corretora de
Câmbio Ltda.  São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda ("Multimoney"), que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa correspondente ao semestre findo naquela data, assim como o resu-
mo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Respon-
sabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis. A Admi-
nistração da "Multimoney" é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma audi-
toria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamen-
to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis da "Multimoney" para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da "Multimoney". Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para Opi-

nião com Ressalva. Em 30 de junho de 2016 a rubrica Caixa - Reais apre-
sentava um saldo de R$ 1.766 mil relativos às disponibilidades da Matriz e
das Lojas no total de 24 (vinte e quatro), cujo montante acima cotejado com
os respectivos Termos de Conferencia de Caixa apresentou uma diferença
de R$ 354 mil (2015 R$ 100 mil). O saldo de R$ 263 mil (2015 R$ 300 mil) da
conta "Credores Diversos País - Valores a Classificar - Cambio" encontrava-
se em processo de conciliação pela tesouraria da administração. Opinião.
Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos dos assuntos des-
critos no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações
contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda em 30 de junho de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao semestre findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. São Paulo, 16 de novembro de 2016.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1

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)

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10/08/2016
Data: 10/08/2016; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-000, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração
do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2015 e 31/12/2014, relatório
da administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Pu-
blicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 22 de
julho de 2016; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Jair
Lunhani; Ordem do Dia e Deliberações: a) com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e de-
monstrações financeiras retro mencionados foram aprovados por unanimidade; b.1) Deliberado por unani-
midade que o resultado do exercício de 2015 no importe de R$ 13.338.590,80(treze milhões, trezentos e
trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos) será contabilizado na conta de prejuízos acu-
mulados da companhia conforme demonstrações contábeis apresentadas e elaboradas segundo a legisla-
ção societária; c) Fixação da Remuneração: A remuneração global da diretoria eleita pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 01/04/2016 foi fixada em R$ 40.015,31 (quarenta mil, quinze reais e trinta
e um centavos) valor base 01/08/2016 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e
correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas pro-
porções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será obje-
to de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica. Foi também deli-
berado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o
Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício; d) Encerramento: Não havendo outros as-
suntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida
e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e
pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. (aa) Drextom Finance S/A - p.p. Dr. Gilberto Cipullo,
Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Sorocaba, 10 de agosto de 2016. Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani -
Secretário. JUCESP nº 168.634/17-0 em 07.04.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Construtora Augusto Velloso S.A.
C.N.P.J. 60.853.934/0001-06 – NIRE 35.300.045.661

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 17/04/2017
Data, Local e Hora: 17/04/17, na sede social, às 10 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente - Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Ferreira 
Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: (a) Aprovaram o Protocolo e Justificação de 
Cisão Parcial da Construtora Augusto Velloso S.A. (b) Ratificaram a contratação da CB & A Auditoria 
e Contabilidade SS, que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimonial da companhia. (c) Aprovaram o 
Laudo de Avaliação Patrimonial da companhia, com base no critério de valor contábil e na data-base 
de 31/03/17. (d) Aprovaram a cisão parcial da companhia com versão da parcela cindida no valor 
de R$ 25.007.132,00 à Augusto Velloso Engenharia S.A.; sem redução de capital, uma vez que a 
incorporadora da parcela cindida é subsidiária integral da companhia. (e) Autorizaram à Diretoria 
Executiva a praticar os atos necessários à implementação da Cisão. O presente foi extraído do ori-
ginal arquivado na JUCESP sob o nº 193.314/17-4 em 26/04/17. Flávia Regina Britto Gonçalves 
- Secretária Geral.

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. 

Nova Engevix Participações S/A
CNPJ/MF nº 02.357.415/0001-42 – NIRE 35.300.455.002

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017
Data, hora e local: 21/03/2017, às 13h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2003, Barueri-SP. 
Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, por estar presente o representante da totalidade do capital social da Companhia. Presença: Único acionista. 
Mesa: A reunião foi presidida pelo senhor José Antunes Sobrinho, que convidou a mim, Adjair da Cunha dos Santos, 
para servir como secretário, no que aceitei. Ordem do Dia: (1) Renúncia e Eleição de Diretores; e, (2) Consolidação da 
Diretoria. Na sequência o Senhor Presidente informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: 
(1) Renúncia, Recondução e Eleição de Diretoria. Foi aceita sem qualquer restrição, a renúncia do diretor Piercarlo Blando, 
conforme carta de renuncia datada de 21/03/2017, arquivada na sede da Companhia; Ato contínuo, foi eleito para integrar 
a Diretoria da Companhia, Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.558.728-8, inscrito no 
CPF/MF nº 002.711.308-65, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Centro Empresarial Tamboré, 
Barueri-SP, ao cargo de Diretor, conforme termo de posse anexo a presente ata; o novo Diretor prestou o compromisso de bem 
exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhum 
dos crimes previstos em lei, que o impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a ele foi dado amplo 
conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que o Diretor ora eleito estava desde já 
empossado no respectivo cargo. (2) Consolidação da Diretoria. Na sequência o senhor presidente sugeriu a consolidação da 
Diretoria da Companhia, que a partir desta data será composta da seguinte maneira: A Diretoria da Companhia é composta 
por 02 membros, denominados de forma isolada “Diretor”, com mandato até 23/09/2018, devendo permanecer em seus 
cargos até a posse de seus sucessores, os Senhores: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 – SSP/SC, e CPF/MF nº 157.512.289-87; e Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador do RG nº 5.558.728-8 e CPF/MF nº 002.711.308-65, ambos com endereço comercial na Alameda 
Araguaia, 3571, 2º andar, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP. Os então eleitos diretores prestaram o compromisso 
de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedia de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi 
dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os mesmos estavam 
desde já empossados nos respectivos cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo senhor presidente 
da mesa, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em 
livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) José 
Antunes Sobrinho. Barueri/SP, 21/03/2017. José Antunes Sobrinho – Presidente; Adjair da Cunha dos Santos – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 194.872/17-8 em 02/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

O governador de Jacarta, o cristão Basuki 
Tjahaja Purnama, foi condenado ontem 
(9) a dois anos de prisão pelo crime de 
blasfêmia no país mais populoso do Islã. 
De acordo com a imprensa local, Purnama, 
conhecido popularmente como Ahok, foi 
enviado ao presídio de Cipinang, no leste 
da capital da Indonésia, depois que um 
juri liderado pelo juiz Dwiarso Budi San-
tiarto o acusou de “romper a unidade de 
Indonésia”.

A condenação põe fi m a uma longa saga 
judicial que colocou em dúvida a tolerância 
religiosa no país. Diante do tribunal, um 
grupo de partidários de uma interpretação 
mais rigorosa do Islã comemorou a conde-
nação aos gritos de “Alá é grande” Ahok 
é o primeiro governador não muçulmano 
de Jacarta em meio século. Ele foi acu-
sado no ano passado, por blasfêmia, por 
supostamente criticar o versículo 51 do 

Basuki Tjahaja Purnama,

após o julgamento.

O local, que é um centro especializado 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
ligado ao Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP, passa a 
contar com equipamentos inovadores 
dentro do ambiente cirúrgico, com sistema 
de fl uorescência a laser.

O investimento foi de R$ 5 milhões, via 
projeto Pronon (Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica). A nova tec-
nologia permite o mapeamento do sistema 
circulatório do paciente durante a cirurgia, 
em tempo real, o que facilita a identifi cação 
imediata de áreas de irrigação sanguínea 
e oferece ao cirurgião mais precisão na 
tomada de decisões durante a retirada 
de tumores ou reconstruções plásticas. 
Além disso, a fl uorescência também pode 
atuar como um sistema de GPS, guiando 
o cirurgião pelas áreas que são iluminadas 
em verde, nas quais são detectados os 
linfonodos.

Esses gânglios linfáticos, que contêm cé-
lulas do sistema imunológico, têm a função 
de ajudar o corpo a combater infecções, 
fi ltrando ou mesmo matando também as 
células cancerígenas. Porém, em alguns 
casos, esses linfonodos podem ser acome-
tidos pelo câncer, quando localizados perto 
de um tumor. Nessas circunstâncias, eles 
devem ser retirados na cirurgia.

Dentre as vantagens do uso da técnica 
estão ainda a diminuição da duração do 

Sistema vai benefi ciar mais de 400 pacientes;

projeto faz parte de protocolo de pesquisa do instituto.

Instituto do Câncer é pioneiro no 
uso de técnica que guia cirurgias
No último dia 4, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) inaugurou um novo sistema de 
imagem para guiar cirurgias, o único do tipo no País

procedimento, o menor volume de sangra-
mentos e a redução dos riscos de compli-
cações pós-operatórias, como necroses e 
infecções. Há, ainda, a recuperação mais 
rápida do paciente, que pode retornar 
à sua rotina em menos tempo do que o 
habitual.

A novidade faz parte de um protocolo 
de pesquisa do Instituto do Câncer e 
irá benefi ciar mais de 400 pacientes, ao 
longo de 36 meses, em procedimentos 
minimamente invasivos (por videolapa-
roscopia), convencionais (abertas) ou 
em cirurgias robóticas de cinco diferen-

tes especialidades: aparelho digestivo, 
cabeça e pescoço, plástica, ginecologia 
e urologia.

“A pesquisa busca, também, apresentar 
uma análise do custo-efetividade da tecno-
logia no tratamento de pacientes oncoló-
gicos no SUS. A ideia é que, futuramente, 
essa técnica passe a ser uma realidade 
mais presente nos centros públicos. É 
um orgulho para o Icesp ser pioneiro no 
uso da técnica em todo o País”, explicou 
Ulysses Ribeiro Jr., coordenador cirúrgico 
do Icesp e pesquisador principal do projeto 
(AI/Icesp - Jornal da USP).
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Governador cristão de Jacarta é condenado por blasfêmia
muçulmano Anies Baswedan, ex-ministro 
da Educação.    

Em abril do ano passado, o promotor Ali 
Mukartono havia solicitado dois anos de 
liberdade condicional para o governador, ao 
considerar que o delito estava caracteriza-
do e que o acusado havia expressado “hos-
tilidade, ódio ou humilhação em relação a 
uma parte da população indonésia”. 

O julgamento começou em dezembro e 
cada lado convocou quase 40 testemunhas. 
Ontem (9), um dos juízes do tribunal, Abdul 
Rosyad, justifi cou a severidade do veredicto 
ao afi rmar que o acusado não sente “nenhu-
ma culpa” e havia “provocado a ira e ferido os 
muçulmanos”. No entanto, o governador e 
seus advogados afi rmaram que vão recorrer 
da decisão judicial. A Indonésia é o país com 
mais muçulmanos do mundo, com cerca de 
88% de seus 250 milhões de habitantes de 
fi éis (ANSA/COM ANSA).

Alcorão, algo que o político assegura que 
foi manipulado.

O caso dominou sua campanha eleito-
ral para governador este ano. Ahok era 
considerado favorito há alguns meses nas 
pesquisas, mas foi derrotado nas urnas pelo 
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