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Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo
CNPJ nº 56.769.524/0001-04

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no próximo dia 12 de junho de 2017, às 11h, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, nº
400 – 13º andar - conjunto 135, no Bairro Jardim Paulistano, nesta cidade, a fim de: (a) tomar conhecimento
e deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis,
referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016; (b) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do referido exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal, se for o caso, fixando remuneração; e (d) outros assuntos de interesse social.  São
Paulo, SP, 30 de maio de 2017. a) Antonio João Abdalla Filho - Diretor Presidente.      (31/05, 01 e 02/06)

1º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0050341-07.2012.8.26.0100 (USU. 1243) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) compromissário 
comprador(a) Irene Maria Venosa de Moraes e s/m Lauro Engelberg Moraes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Tadao Senda e s/m Maria Tomoko Senda ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Gastão do Rego Monteiro (antiga 
Rua 9), nº 223, Lote 44 da Quadra 13, Bairro Jardim Bonfiglioli, 13º Subdistrito - Butantã, São 
Paulo/SP, com área de 278,95m², contribuinte nº 101.149.0044-1, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

11ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 1 DIAS. PROCESSO Nº 1023765-
21.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ES 
CAVALCANTE CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ 18.628.007/0001-18, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA, objetivando 
seja a mesma julgada procedente, declarando nula a duplicata nº 15705430206, no valor de R$ 
8.100,00 com a exclusão imediata do nome da Autora junto ao SERASA, bem como a condenação da 
ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004334-
45.2014.8.26.0010. O MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA SOUZA 
SANTOS, CPF 937.375.805-53, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Execução de 
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 24.599,27 (atualizado até Fev/2016), oriundos do 
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e 
INTIMAÇÃO, por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para que, em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
efetue o pagamento integral da dívida atualizada ou ofereça bens (suficientes) à penhora, sob pena de se 
converter em penhora o arresto online efetuado via BACENJUD no valor de R$ 104,58 (fls. 48 e 49 dos 
autos), em nome da executada. Convertido, terá a executada 15 dias, independentemente de nova 
intimação, para oferecer embargos. No nesse mesmo prazo, poderá reconhecer o débito exequendo e 
depositar 30% do valor acrescido de custas e honorários advocatícios, ficando-lhe facultado pagar o 
restante em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

3ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1000659-27.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marcos Rodrigues Sobral, Rua Bernardo Costa, 95, 
CASA 01 - CEP 24740-080, Sao Goncalo-RJ, Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Divórcio Litigioso por parte de Janete Viera Freire, alegando em síntese: a requerente é casada 
pelo regime de separação total de bens e com um mês de casados o requerido desapareceu, tendo já 
transcorrido 10 anos de separação. O casal não teve filho e nem adquiriu bens móveis ou imóveis. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2017. 

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 12/04/2017
Aos 12 (doze), dias do mês de abril de 2017, as 15:00 (quinze) horas, na sede social sito a Rua Vinte e Cinco de Março, 702, nesta Capital
do Estado de São Paulo, reuniram-se os Srs. Acionistas da Cia Textil Niazi Chohfi , representado a totalidade do Capital Social, conforme
se verifi ca pelas assinaturas apostas no Livro de presença de Acionistas, convocados que foram para Assembleia Geral Ordinária, através 
de avisos pessoais, conforme faculta o § 4° do artigo 124 da lei n° 6404/76. Assumiu a presidência da mesa, por aclamação unânime,
o Sr. Reginaldo Chohfi , que convidou a mim Solange Maria Nassif Chohfi , para secretária. Com a palavra, o Sr. Presidente após
verifi car a regularidade da instalação, iniciou os trabalhos da Assembleia, esclarecendo que cabia aos presentes deliberarem sobre
as contas da Diretoria e os Relatórios relativos ao último exercício lidos e postos em discussão e votação os Relatórios da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros ou prejuízos Acumulados e Notas explicativas, referentes
ao exercício social fi ndo em 31/12/2016, e publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios em 07/04/2017,
foram os mesmos aprovados por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida, o Sr. Presidente
concedeu a palavra a quem da mesma quisesse fazer uso e como não houvesse dos presentes qualquer manifestação neste sentido, deu 
por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata lida e achada conforme, foi por todos assinados. São Paulo, 12/04/2017. 
Reginaldo Chohfi  - presidente da mesa; Solange Maria Nassif Chohfi  - secretária da mesa; Diretor Presidente Reginaldo Chohfi ,
brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP-SP, inscrito no CPF: 032.083.898-68, residente e domiciliado à
Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo; Diretora Solange Maria Nassif Chohfi ,
brasileira, casada, tradutora, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP-SP, inscrita no CPF: 267.135.798-25, residente e domiciliado à Alame-
da Fernão Cardim, 140 - 21° andar apartamento 211, nesta Capital do Estado de São  Paulo; Diretor Reginaldo Niazi Chohfi , brasileiro, 
casado, administrador portador do RG: 22.653.538-1 SSP-SP, inscrito no CPF: 302.501.528-43, residente e domiciliado à Avenida
Chibaras, 74 - Planalto Paulista nesta Capital do Estado de São Paulo. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Reginal-
do Chohfi  - Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  - Secretária. Reginaldo Chohfi  - Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  
- Secretaria; Reginaldo Chohfi  - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi  - Diretora Vice Presidente. C.T.N.C Administração e
Participações S/A - Acionistas; Representada por Reginaldo Chohfi  e Solange Maria Nassif Chohfi ; T.N.C Administração e Participações
S/A - Acionistas; Representada por Reginaldo Chohfi  e Solange Maria Nassif Chohfi . JUCESP sob n° 245.461/17-6 em 31.05.2017.

1º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0338622-57.2009.8.26.0100 (USUC 1209) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s), João Natal ou 
João Natal Neto; Herdeiros de Dilma Fortes Natal, a saber: Luis Fernando Fortes Natal, Fabiana Aita 
Leite Natal, João Roberto Fortes Natal, Juliana Sampaio Teixeira Natal, Maria Augusta Fortes Natal; 
Aristides Urbano de Araújo, Ana Maria Araújo, Afonso ou Affonso Henrique Felgueiras, Maria da 
Graça Amaro Felgueiras, Milton Medeiros de Souza, Maria Aparecida de Souza, Angélica de Jesus 
Oliveira, Maria Aparecida de Moraes Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Yutaka 
Kikuchi, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Maria José Barroso, nº 22B - Vila Maria - 36º Subdistrito da Vila Maria - São Paulo - 
SP, com área de 90,92m², contribuinte nº 065.022.0132-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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 . 

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000673-85.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Andre Carvalho de Oliveira, Rua Santa Rosa, 96, Jardim Alvinopolis - CEP 
12943-050, Atibaia-SP, CPF 290.047.038-29, RG 26534794-4, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO , por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para pagar a quantia de R$ 4.907,96 (fls.08/09), em 15 (quinze) dias, de 
acordo com o art. 523, § 1º do NCPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor total do débito em 
caso de não pagamento e verba honorária para a fase de cumprimento de sentença de 10% sobre o 
valor total do débito, bem como sobre o prazo para eventual impugnação nos termos do art. 525 pelo 
qual o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença que 
computar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para pagamento. Será o 
presente edital, por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 31 de março de 2017. 

2º RP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0035093-35.2011.8.26.0100 - 772/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) João Nery da Costa e Jacyra Garcia da Costa, Hugo Bonturi, 
Euclides Guerra Madureira, Alcides Tenorio da Costa e Nilda dos Santos Costa, Deolindo dos Santos 
Costa Mos e Maria Tereza Ferreira Pires Mos, Jorge da Cunha Novo e Edna Costa da Cunha Novo, 
Marcos Alberto Suter e Erica Aparecida Correa de Sá Suter, Mauro Bipso dos Santos e Nilza Maniassi 
da Silva, Fazenda Municipal, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Alzira Gonçalves Corunha Monteiro, Francisco 
Carlos Monteiro, YARA TEZINHO MONTEIRO, Fortunato José Monteiro, Patricia Barbosa 
Fernandes Monteiro, Mario Monteiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na rua Joaquina de Jesus, 90, Vl Guilherme, 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. 

Ativo      31/12/2016      31/12/2015
Circulante 119.731.487 106.721.802
Disponível   119.731.487   106.721.802
Bancos Conta Movimento 631 20
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 119.730.856 106.721.782
Não Circulante 5.397.049 5.902.975
Investimentos       3.524.654       3.945.849
Participação em Outras Empresas 690.396 939.483
Bens de Renda 4.400.634 4.400.634
( - ) Amortização Bens de Renda (1.566.376) (1.394.268)
Imobilizado       1.872.395       1.957.126
Bens Imoveis 2.144.002 2.144.002
Bens Móveis 73.077 73.077
( - ) Deprec. Acum. Imobilizado de Uso        (344.684)        (259.953)
Total 125.128.536 112.624.777

Passivo      31/12/2016      31/12/2015
Circulante 143.704 163.378
Obrigações a Pagar          143.704          163.378
Obrigações Trabalhistas 8.725 7.373
Obrigações Sociais 9.471 8.486
Provisões Trabalhistas – 31.611
Caução Locação Alam. Santos 125.508 115.908
Não Circulante 576 576
Resultado Diferido                576                576
Doações Compromissadas 576 576
Patrimônio Social    124.984.256    112.460.823
Fundo Patrimonial 112.460.823 101.621.996
Superávit do Exercício      12.523.433      10.838.827

Total 125.128.536 112.624.777

FUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANIS
CNPJ/MF: 62.263.678/0001-14
Relatório da Administração

Senhores Conselheiros, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Superávit do Exercício, as Mutações nas Contas do Patrimônio
Social e o Fluxo de Caixa dos Recursos acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e das Notas Explicativas, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2016. Permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de abril de 2017. A Diretoria

Demonstração do Superávit do Exercício - (Em R$ 1)Balanço Patrimonial 31/12/2016 - (Em R$ 1)
Descrição                                        .      31/12/2016      31/12/2015
Receitas Operacionais da Atividade      15.678.987      13.471.993
Receitas de Aplicações Financeiras 15.241.301 12.614.143
Resultado da Equivalência Patrimonial (184.120) 115.491
Outras Receitas 621.806 742.359
( - ) Custos Operacionais da Atividade       (2.306.943)       (1.809.892)
Doações Estat. a Entidades Filantrópicas (2.306.943) (1.809.892)
Superávit Operac. da Ativ. Estatutária      13.372.044      11.662.101
( - ) Despesas Operacionais         (848.611)         (823.274)
Despesas Administrativas (463.155) (445.225)
Despesas com Pessoal (361.772) (361.214)
Despesas Tributárias (20.744) (16.402)
Despesas Financeiras (2.940) (433)
Superávit Líquido Operacional      12.523.433      10.838.827
Superávit do Exercício 12.523.433 10.838.827

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido - (Em R$ 1)

Corr. Mon. do Superávit Superávit Patrimônio
Descrição                                       .  Patrimônio    Patrimônio   Acumulado  do Exercício         Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7 1.430.117 91.660.848 8.531.024 101.621.996
Transferência Técnica – – 8.531.024 (8.531.024) –
Superavit do Exercicio                –                  –                 –     10.838.827   10.838.827
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 7 1.430.117 100.191.872 10.838.827 112.460.823
Transferência Técnica – – 10.838.827 (10.838.827) –
Superavit do Exercicio                –                  –                 –     12.523.433   12.523.433
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 7 1.430.117 111.030.699 12.523.433 124.984.256

Descrição                                        .      31/12/2016      31/12/2015
Proveniente das Operações
Superávit do Exercício 12.523.433 10.838.827
Ajustes do Resultado Liquido
Depreciações e Amortizações 256.840 256.761
Resultado da Equivalência Patrimonial          184.120         (115.491)
Resultado Liquido Ajustado      12.964.393      10.980.097
I - Das Atividades Operacionais
( Aumento) ou Redução
  nos Ativos Operacionais – –
Aumento ou (Redução)
  nos Passivos Operacionais (19.674) 11.272
Obrigações Trabalhistas e Sociais 2.337 1.003
Provisões Trabalhistas (31.611) 1.614
Contas e Titulos a Pagar              9.600              8.655
Caixa Liquido Gerado pelas
  Atividades Operacionais      12.944.719      10.991.369
II - Das Atividades de Investimentos
Adição de Bens do Ativo – (2.879)
Redução de Bens do Ativo – 1.382
Dividendos Recebidos            64.966                    –
Caixa Liquido Consumido pelas
  Atividades de Investimento            64.966             (1.497)
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamentos      13.009.685      10.989.872
Aumento nas Disponibilidades
  e Valores Equivalentes 13.009.685 10.989.872
(+) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercicio    106.721.802      95.731.930
(=) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 119.731.487 106.721.802

1) Entidade e suas Atividades: A Fundação Beneficente Elijass
Gliksmanis é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e
de natureza filantrópica, que tem por finalidade a beneficência, devendo
prestar e destinar, para tal fim, seus recursos econômicos, materiais e
humanitários, podendo atuar originariamente criando e mantendo estabe-
lecimentos e obras sociais ou secundariamente subvencionando entida-
des já existentes. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 01 de
janeiro de 2008, em decorrência das modificações introduzidas na Legis-
lação Societária Brasileira pela Lei 11.638/07 e ratificadas pela MP 449/
08, que posteriormente foi convertida em Lei de nº 11.941/99, com o
intuito de iniciar processo de convergência de nossos métodos e proce-
dimentos para as práticas internacionais de contabilidade. As Demons-
trações Contábeis apresentadas foram elaboradas com observância à
respectiva legislação. 3) Principais Práticas Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são preparadas de acordo com as práticas contábeis
previstas e adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabe-
lecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. Destacam-se as seguin-
tes diretrizes contábeis: a) O resultado é apurado pelo Regime de Com-
petência na apropriação das Receitas, Custos e Despesas Operacionais.
b) O Ativo e Passivo estão demonstrados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e demais acrés-
cimos incorridos até 31.12.2016. c) Investimentos em coligadas ajusta-
dos pela equivalência patrimonial e em bens de renda avaliados pelo
custo de aquisição ou incorporação, amortizados pelo método linear a
partir do mês de aquisição. d) Imobilizado avaliado pelo custo de aquisi-
ção ou incorporação, depreciados pelo método linear a partir do mês de
aquisição. e) A provisão de férias, no ano anterior, foi constituída toman-
do por base o direito adquirido por períodos aquisitivos incorridos com os
correspondentes encargos sociais. f) O Superávit apresentado pela en-
tidade no período está isento de cobrança do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro, pelo fato de tratar-se de entidade sem
fins lucrativos. Entendimento esse reforçado por decisão judicial final do
RE nº 228.525-4 do Supremo Tribunal Federal de 29 de maio de 2002, no
qual decidiu pela imunidade tributária da Fundação Beneficente Elijass
Gliksmanis. g) Em atendimento à norma contábil - NBC T-10, os Superávits
Acumulados, aprovados em Assembléia, foram transferidos para conta
do Fundo Patrimonial.
4) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto e Aplicações Financeiras
Descrição                                .                2016                2015
Safra - Poupança 125.508,45 115.908,54
Banco do Brasil - Poupança BB – 28.790,72
Safra - TCM Renda Fixa – 6.100.306,85
Safra - SIM INST.DI.CP – 951.512,77
Safra Extra RF CP 5.515.467,08 4.821.752,17
Banco do Brasil - CDB DI 204.175,30 –
Banco do Brasil RF LP Corp 33.635.135,29 33.349.934,42
Safra SCM - Cap MKT RF CP 25.079.096,57 1.368.888,42
Safra COE - Cert Oper Estr – 20.475.622,02
Safra DBC Deb Comprom 2.677.321,32 –
BNP Paribas FIC FI Renda Fixa – 5.254.662,73
BNP Paribas M DI FI Refer 15.995.866,49 9.461.042,51
BNP Paribas FIC Fdo Invest 22.927.503,43 14.733.702,97
BNP Paribas Diam FIC FI R Fixa 13.570.782,55 2.802.831,77
Safra TPS - Top Premium RF                     –    7.256.826,71
Total 119.730.856,48 106.721.782,60
5) Investimentos: 5.1) Participações em Outras Empresas

Investimento Dividendos Equivalência Investimento
Sociedade    31/12/2015    Recebidos  Patrimonial     31/12/2016
Cia Imob.
  Ibitirama 939.482,63 64.965,75 (184.120,30) 690.396,58
A participação de 15% na sociedade coligada Companhia Imobiliária
Ibitirama encontra-se avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial,
sendo efetuada sobre balanço de 31.12.2016.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2016.
5.2) Bens de Renda
Descrição                                 .      31/12/2016      31/12/2015
Obras de Arte a Venda 575,68 575,68
Edifícios e Conjuntos Comerciais 4.331.400,87 4.331.400,87
Obras de Arte       68.657,34       68.657,34
Valor Atualizado 4.400.633,89 4.400.633,89
(-) Amortização Acumulada (1.566.376,59) (1.394.267,92)
Valor Residual 2.834.257,30 3.006.365,97
Constituem-se de bens utilizados na formação de renda para custeio das
atividades da Entidade. Os edifícios e conjuntos comerciais encontram-se
locados a terceiros, promovendo renda para a Entidade. A taxa de amorti-
zação utilizada é de 4% (quatro por cento) para os edifícios e conjuntos
comerciais. 6) Imobilizado
Descrição                                .      31.12.2016      31.12.2015
Imobilizado de Uso
Móveis e Utensílios 34.276,18 34.276,18
Equipamentos - CPD 5.201,10 5.201,10
Paulista Corporate - cj 710 1.942.404,20 1.942.404,20
Instalações cj. 710       33.600,00       33.600,00
Valor Atualizado 2.015.481,48 2.015.481,48
(-) Depreciação Acumulada (344.684,24) (259.953,23)
Imobilizado em Andamento
Construção Creche 59.788,30 59.788,30
Construção Playground 141.809,33 141.809,33
Valor Atualizado 201.597,63 201.597,63
Valor Residual 1.872.394,87 1.957.125,88
Constituem-se de bens utilizados nas atividades operacionais da Entidade,
assim como imobilizações em andamento para incremento da atividade. As
taxas de depreciação utilizadas correspondem a 10% (dez por cento) para
móveis, utensílios, equipamentos de escritório e instalações e 20% (vinte
por cento) para equipamentos de informática e 4% (quatro por cento) para
imóveis. 7) Patrimônio Social: O Patrimônio Social acumulado representa
valores que compreendem o Fundo Institucional de constituição da Entida-
de, acrescido dos valores de Superávits, perfazendo o total de
R$124.984.255,42 (Cento e vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, e quarenta e dois centa-
vos). 8) Superávit do Exercício: A Entidade apresentou o superávit de
R$12.523.432,66 (Doze milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocen-
tos e trinta e dois reais, e sessenta e seis centavos), no exercício social
de 2016, que será destinado à manutenção de suas atividades e de forma
a cumprir os objetivos estatutários. 9) Doações Destinadas: Conforme
disposição estatutária e deliberação do Conselho Curador, os recursos
destinados às doações no exercício compreenderam:
Descrição                                        .      31.12.2016      31.12.2015
Associação Cruz Verde 311.567,62 127.761,84
Centro Infanto Juvenil - Curumim 120.000,00 85.000,00
Ciam - Centro de Assistência ao Menor 126.000,00 85.575,00
APAE 103.000,00 61.000,00
Fundação Dorina Nowill p/Cegos 110.000,00 –
Hospital do Câncer 280.000,00 250.000,00
Congregação Israelita Paulista – 137.313,61
GRAAC Grupo Apoio Adol Criança Câncer 348.000,00 290.000,00
CIP Lar Crianças A Assist e Benef – 50.000,00
Ama - Assoc. Amigos Autista 26.500,00 47.000,00
Orf. Madre Assunta Marchetti 54.431,75 62.419,38
Associação Casa M. Teodora 59.586,60 86.293,42
Assoc Comum. B. Padre José 49.017,57 –
Fundação Julita 170.000,00 34.520,00
Chama - Soc. Assist. Excepcional – 25.279,29
Soc. Benef Casa da Esperança Kibo-no-le 37.052,67 31.375,03
Comunidade Cantinho da Paz 4 61.889,35 –
ACTC Assoc Assist.Cr.Adolesc.Cardi 65.000,00 –
Assoc. São José - Creche Menino Jesus 33.696,83 37.019,83
Inst Juv Inic Form. - Daniel Comboni 53.859,94 53.834,53
Assoc Pro-Hope - A.A. Criança com Câncer 70.000,00 275.500,00
AHimsa Assoc Educ p/Multipla Def Sensc – 70.000,00
Shalon - Liga Israelita do Brasil 62.341,24 –
Instituto Adhara      165.000,00                   –
Total 2.306.943,57 1.809.891,93

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Conselho Deliberativo da Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis.
1. Examinamos as demonstrações contábeis da “Fundação Beneficente
Elijass Gliksmanis”, que compreende o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado do exer-
cício, das mutações nas contas do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas. 2. Responsabilidade da
Administração sobre as Demonstrações Contábeis: A Administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. 3. Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa res-
ponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
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 auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresenta-
dos nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos.
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 demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é apropriada para fundamentar nossa opinião. 5. Somos
de parecer que as referidas demonstrações contábeis representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira de “Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis” em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 05 de abril de 2017
Senne e Associados Auditores e Consultores

CRC nº 2SP 014.619/O-8
Regina Maria Batista de Godoy

Contadora CRC n.º 1SP 114.672/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos - (Em R$ 1)
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E.V. ROLLS USINAGEM DE PRECISÃO EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a
Lic. Prévia e de Instalação nº 67/2017, válida por 2 anos à contar de 18/05/2.017 e re-
quereu a Lic. de Operação, p/ Fabr. de Máquinas Ferram., Peças e Aces., sito à Rua
Florestópolis, 61. Cid. Pq. S. Luiz. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 66732/2016.
3D MÍDIA BALÕES LTDA ME. torna público que recebeu da SEMA a Licença Unificada -
LU nº 72/2017, para Fabricação de Tecidos Especiais, inclisive Artefatos, sito à Rua
Jacob, nº 349. Jardim Tranquilidade. Cep: 07051 - 020. Guarulhos/SP. Através do Proc.
Adm. nº 10600/2017, válida por 3 anos à contar de 18/05/2.017.

CODRASA CONSTRUTORA S/A
CNPJ 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456 - Extrato da Ata de AGO Realizada em 10 de Maio de 2017

Data/Hora/Local: 10/05/17, às 10hs, na sede, SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Edwin
Rodriguez Flores-Presidente; Edwin Rodriguez Flores Junior-Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
1) Contas dos administradores assim compreendidos o balanço patri-monial, o demonstrativo de resultados e o relatório
de administração, todos eles referentes ao exercício social encerrado em 31.12.16, publicado nos Jornais DOESP e
Jornal E&N dia 09.05.17. 2) Aprovadas as reeleições da Diretoria para o período estatutário de 2 anos, a
saber:Diretor Presidente: Edwin Rodriguez Flores, RG 11.088.008-SSP/SP e CPF/MF 004.256.618-57; Diretor Su-
perintendente: Edwin Rodriguez Flores Junior, RG 33. 024.006-7-SSP/SP e CPF/MF 345.142.378-25. Os Diretores
reeleitos declaram para os devidos fins que não estão impedidos de exercer a Administração da Sociedade. Encerra-
mento: Formalidade legal registrada na JUCESP nº 230.532/17-2 em 19/05/17. Flavia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Postura errada, 
sedentarismo e 
obesidade favorecem 
a escoliose

Dores e incômodos nas cos-
tas, difi culdade para respirar e 
alterações na posição regular 
dos ombros e quadril são fortes 
indícios de problemas na coluna. 
Em muitos casos, o diagnóstico é 
a deformidade na coluna verte-
bral, que pode se apresentar de 
diversas formas como, escoliose.

A escoliose, que tem tratamen-
to, atinge até 4% da população 
mundial, de acordo com o espe-
cialista em ortopedia e trauma-
tologia do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Marcus 
Alexandre Mello Santos. A 
maioria dos casos é agravada 
por outros problemas de saúde, 
hábitos e comportamentos. Obe-
sidade, sedentarismo e postura 
inadequada aparecem na lista de 
fatores de complicação. 

“Entre os adolescentes, a 
escoliose não costuma gerar 
dor. Por essa razão, contamos 
com a observação e análise de 
professores de educação física e 
pediatras.” O especialista ressal-
ta que histórico familiar também 
é um fator, além do sexo, já que, 
na população, a média é de 7 
mulheres para cada 1 homem 
afetados pela escoliose.

Segundo o médico, essa de-
formidade se apresenta em três 
formas: idiopáticas (sem razão 
aparente), neuromusculares 
(desequilibrios neurológicos 
ou musculares) e congênitas 
(que nasceu com o indivíduo). 
“Pessoas saudáveis, de um dia 
para o outro, começam a ter 
dores. Ao investigar, por meio 
de exames de imagem (raio-x), 
descobrimos a escoliose idiopá-
tica, que corresponde a 70% das 
deformidades da coluna.”

O tratamento inclui fi siotera-
pia e outras atividades físicas, 
uso de coletes ortopédicos para 
minimizar o desenvolvimento da 
deformidade vertebral durante 
o crescimento e, em algumas si-
tuações, medicações. “A cirurgia 
é indicada normalmente para 
curvas que têm probabilidade 
de progressão. Acima de 40 e 
50 graus, fazemos intervenção 
cirúrgica”, explica Marcus Ale-
xandre Mello Santos.

Há 18 anos trabalhando como 
ortopedista, atendendo casos 
de deformidades vertebrais 
(escolioses, cifoses e outras 
deformidades da coluna), o 
médico revela que a cirurgia é 
efi caz em grande parte dos tra-
tamentos. Apenas os pacientes 
que apresentam curvas muito 
elevadas podem não obter o 
sucesso esperado, portanto, 
como na maioria das áreas da 
medicina, o diagnóstico precoce 
é de suma importância.  

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

São Roque Energética S/A – CNPJ/MF nº 15.116.321/0001-23 – NIRE 35.300.434.960
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2017

Data, hora e local: 27/04/2017, às 13h00, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, 
conjunto 2026, Barueri-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a convocação das presentes 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. e alterações posteriores. 
Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Tomando a palavra o Sr. Presidente 
informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: Ordinariamente: (1) Demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016. Conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses 
que foram publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” páginas 466 e 467 e no jornal “Diário de Notícias” 
página 7, ambos em edição do dia 31/03/2017. (2) Destinação ao resultado do exercício findo em 31/12/2016. Esclareceu 
o Sr. Presidente que a Companhia apresentou prejuízo no exercício encerrado em 31/12/2016, não apresentando resultado 
a ser distribuído, sendo portanto transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas; Extraordinariamente: (1) Remu-
neração dos Administradores. Proposta da Administração para fixação do valor da remuneração dos administradores da 
Companhia, isto é, R$ 30.000,00, cuja distribuição ocorrerá no período de 01/05/2017 à 30/04/2018. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, 
foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro 
próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) p. Fundo de 
Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Compa-
nhia. Barueri/SP, 27/04/2017. Assinaturas: José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 236.772/17-0 em 25/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 06/04/17
Aos 06/04/17, às 10hs, na sede. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das 
respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa de auditoria independente contratada 
pela Companhia, foram publicados no DOESP, na edição de 30/03/17, página 96, e no Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 
30/03/17, página 5, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação e 
Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 
1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o 
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta 
da Diretoria sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/16. A Companhia apurou 
lucro líquido acumulado no exercício social encerrado em 31/12/16 no valor de R$3.020.073,00, sendo que desta quantia foi destacado a 
reserva legal no valor de R$151.004,00, perfazendo assim, o valor de dividendos de R$2.869.069,00, destinados à distribuição no forma 
de dividendos aos acionistas, dos quais já foram distribuídos antecipadamente no ano de 2016 na forma de dividendos o respectivo valor 
total de R$2.226.461,00, conforme assembleias gerais extraordinárias realizadas em 04/03/2016, 01/06/2016, 06/09/2016, 02/12/2016 e o 
remanescente de R$642.608,00 foram distribuídos na forma de dividendos em assembleia geral extraordinária realizada em 01/03/2017. 
6.2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/17: (i) Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira, RG nº 23.194.919-4 SSP/SP, CPF/MF nº 259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº. 26.369.271-1 SSP-SP, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração; (iii) Alex Boulos Maria, RG nº 13.865.135- SSP/SP, CPF/MF nº 077.934.398/05, para o cargo de membro de Conselho 
de Administração. 2.1. Os conselheiros declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial de exercerem administração da 
sociedade. Nada mais. São Paulo, 06/04/17. Jucesp nº 217.614/17-6 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE nº. 35.300.362.314

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/03/17
Aos 06/03/17, às 10hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - 
Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, a proposta da Diretoria sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e 
a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes ora aprovados. 5.2. Aprovar a 
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na ordem do 
dia da presente Reunião, bem como reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Nada mais. 
São Paulo, 06/03/17. Jucesp nº 220.804/17-5 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/04/17

Aos 06/04/17, às 12hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato 
até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, dos seguintes indivíduos: (i) Arthur José de 
Abreu Pereira, RG nº 3.332.000-7 SSP-SP, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, RG nº 9.813.793 SSP-
SP, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) Álvaro José Resende Assumpção, RG nº MG-224.921, CPF/MF sob nº 620.074.088/72. 
1.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro 
próprio da Companhia, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
Nada mais. São Paulo, 06/04/17. Jucesp nº 220.858/17-2 em 15/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


