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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Ativo       31.12.2017       31.12.2016
Ativo Circulante 17.102.338,85 13.510.922,02
Disponibilidades 21.961,50 9.198,98
Títulos de Renda Fixa 3.140.200,00 121.713,45
Imposto a Compensar 49.636,35 43.311,89
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 1.397.406,00 843.206,00
Outros Ativos 12.493.135,00 12.493.135,00
Contas à Receber - 356,70
Ativo Não Circulante 327.437.363,73 313.527.494,65
Imobilizado 6.418.045,80 5.644.200,49
Veículos 8.293.045,09 7.490.090,50
Outras Imobilizações 5.442,80 1.784,80
( - ) Depreciações Acumuladas (1.880.442,09) (1.847.674,81)
Investimentos 321.019.317,93 307.883.294,16
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 197.740.048,62 197.740.048,62
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas 122.779.269,31 110.143.245,54
Investimentos em Outras Sociedades 500.000,00 -
Total do Ativo 344.539.702,58 327.038.416,67

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
 em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2017       31.12.2016
Despesas Financeiras (14.063,28) -
Outras Despesas Administrativas (13.894,09) (11.151,77)
Despesas Tributárias (6.536,02) (1.332,95)
Despesas Patrimoniais (32.767,28) (178,68)
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (14.008.432,58) (5.850.346,16)
Outras Despesas (2.534,58) (0,37)
Receitas Financeiras 96.839,24 758.732,31
Dividendos Recebidos 28.561.068,37 29.801.348,74
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas 26.644.456,35 21.263.113,57
Resultado Antes dos Impostos 41.224.136,13 45.960.184,69
Provisão para Contribuição Social (8.715,53) (68.208,08)
Provisão para Imposto de Renda (14.525,89) (190.399,24)
Resultado Líquido do Exercício 41.200.894,71 45.701.577,37
Reserva Legal (2.060.044,74) (2.285.078,87)
Lucro Líquido do Exercício 39.140.849,97 43.416.498,50
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (12.636.023,77) (15.412.767,41)
Saldo à Disposição da Diretoria 26.504.826,20 28.003.731,09Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2017

Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no
Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A-Empreendimentos Imobiliários 76.000.000,00 118.680.911,17 27.387.479,49 78,055701% 92.637.217,17
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A 44.363.652,00 122.599.506,05 7.658.104,96 93,945653% 115.176.906,53
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 15.051.966,86 1.342.275,86 99,905601% 15.037.757,95
AVSK-Empreendimentos e Participações Ltda 5.000.000,00 5.688.106,61 378.538,20 99,994000% 5.687.765,32

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

      31.12.2017       31.12.2016
Atividades Operacionais 28.597.638,22 30.288.988,64
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 41.200.894,71 45.701.577,37
Depreciações (32.767,28) (178,68)
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas (12.636.023,77) (15.412.767,41)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (1.866.780,35) (7.411.023,38)
Aumento do Investimentos (500.000,00) -
Aumento do Imobilizado (806.612,59) (540.776,65)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (6.324,46) (3.777,53)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (554.200,00) (171.000,00)
Aumento de Outros Ativos - (6.695.250,00)
Contas à Receber 356,70 (219,20)
Acréscimo e Decréscimo de Passivo 23.699.608,80 23.022.527,46
Credores Diversos - 498.135,05
Valores à Integralizar 15.448.000,00 3.800.000,00
Contas à Pagar - (25.000,00)
Contribuição Social e Imposto de Renda 21.032,02 (20.030,81)
Dividendos à Pagar 3.230.576,78 (3.230.576,78)
Dividendos Distribuídos 5.000.000,00 22.000.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 3.031.249,07 (144.562,20)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 130.912,43 275.474,63
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 3.162.161,50 130.912,43
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 3.031.249,07 (144.562,20)

Passivo       31.12.2017       31.12.2016
Passivo Circulante 18.790.556,97 37.490.165,77
Valores à Integralizar 18.752.000,00 34.200.000,00
Contas à Pagar 37.540,00 37.540,00
Provisão para Contribuição Social 1.016,97 18.612,22
Provisão para Imposto de Renda - 3.436,77
Dividendos à Pagar - 3.230.576,78
Patrimônio Líquido 325.749.145,61 289.548.250,90
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 15.664.340,80 13.604.296,06
Variação de Investimentos 122.779.269,31 110.143.245,54
Reserva de Lucros 32.555.535,50 11.050.709,30

Total do Passivo 344.539.702,58 327.038.416,67

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2015 154.750.000,00 11.319.217,19 94.730.478,13 5.046.978,21 265.846.673,53
Dividendos Distribuídos - - - (22.000.000,00) (22.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 15.412.767,41 (15.412.767,41) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 45.701.577,37 45.701.577,37
( - ) Reserva Legal - 2.285.078,87 - (2.285.078,87) -
Saldo em 31.12.2016 154.750.000,00 13.604.296,06 110.143.245,54 11.050.709,30 289.548.250,90
Dividendos Distribuídos - - - (5.000.000,00) (5.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 12.636.023,77 (12.636.023,77) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 41.200.894,71 41.200.894,71
( - ) Reserva Legal - 2.060.044,74 - (2.060.044,74) -
Saldo em 31.12.2017 154.750.000,00 15.664.340,80 122.779.269,31 32.555.535,50 325.749.145,61

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Os outros ativos
representam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobiliza-
do está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investi-
mentos em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo méto-

do de equivalência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos com-
putado no resultado do exercício. Valores a integralizar refere-se ao saldo a
pagar pela subscrição no capital social de empresa coligada, no ano de 2016.
A provisão para a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda é
devida sobre o 4º trimestre de 2017, e será recolhida no devido prazo. Con-
forme previsto na Legislação, a contribuição social sobre o lucro, foi consti-
tuída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi
constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do adici-
onal de 10% sobre o excedente em cada trimestre. As receitas e despesas
do presente exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência. O
regime tributário adotado pela empresa no ano calendário de 2017, foi o de
lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e integralizado, está
representado por 154.750.000 ações, sendo 80.130.000 ações ordinárias
nominativas e 74.620.000 ações preferenciais nominativas, no valor nomi-
nal de R$ 1,00 cada uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2017,
dividendos no valor total de R$ 5.000.000,00. O lucro líquido apurado em 31
de dezembro de 2017, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalen-

tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário dis-
ponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras
de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 21.961,50; aplica-
ções financeiras de curto prazo = 3.140.200,00; Caixa e equivalentes de
caixa = 3.162.161,50. São Paulo, 29 de janeiro de 2018

André Kissajikian - Diretor           Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Comunicado

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., sociedade anônima fechada, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 26.173.513/0001-98, Comunica aos Srs. Acionistas que se encon-
tram à disposição, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.800, 8º andar, conjunto
8409, Cerqueira César, São Paulo, Capital, os documentos referentes ao exercício findo
2017, exigidos no artigo 133 da Lei 6404/76. São Paulo, 18 de abril de 2018. Giuliano
Campolin Gagliotti - Diretor Presidente.                                               (20, 21 e 24)

16ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0059031-49.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDERI SEVERO DA SILVA - 
ME, CNPJ 01.816.130/0001-60, Rua 9 - LOJA 02 - CJ. C,, 201, - LOJA 02 - CJ. C, - JEREISSATI I, 
MARACANAÚ- CEARÁ, CEP 61900- 300, Maracanau - CE E VALDERI SEVERO DA SILVA, RG 
9100203049, CPF 447.281.403-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Nestle Brasil Ltda, oriunda de uma ação de Cobrança que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 288.166,81 (atualizado até Ago/2017). Encontrando-
se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e 
de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertido, independentemente 
de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002046-
02.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO STAVALE HANTKE, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35008667, CPF 295.822.128-88, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que decorrerá ao fim do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 21.988,12 
(MARÇO/2018). O valor da execução deverá ser acrescido de recolhimento em guia própria das 
custas finais ao Estado (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs). Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o valor da execução será acrescido de multa de 10% 
e, também, de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC/2015. Fica a parte 
executada advertida de que, transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se na 
forma do art. 525 do CPC/2015 o prazo de quinze dias úteis para que a parte executada possa 
apresentar nos autos a sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE WALDEMAR VICENTE, 
REQUERIDO POR RICARDO SOLARENKO VICENTE - PROCESSO Nº1010137-10.2017. 
8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
19/01/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de WALDEMAR VICENTE, CPF 059.683.568-04, 
declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza 
patrimonial e negocial e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Ricardo 
Solarenko Vicente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de 
janeiro de 2018. 

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019504-
16.2016. 8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
RONALDO CARVALHO COSTA, CPF 096.391.878-87, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Air Pires de Campos, tendo como coexecutada Eliane Souza 
Costa, objetivando o recebimento de R$ 2.796,41 (Jul/2016), oriundos do pagamento ou reembolso do 
prêmio do seguro fiança locatícia, conforme Instrumento Particular de Contrato de Locação, firmado 
entre as partes em 22/04/2014. Encontrando-se a executada 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 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
especificada, devidamente atualizada, caso em que os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade, ou para que em 15 (quinze) dias a fluir do prazo do presente edital oponha embargos, ou 
reconhecendo o crédito do exequente mediante depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios, sendo -lhe permitido pagar o restante am 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 
mês (art. 916 CPC), sob pena de penhora de bens, nomeando-se Curador Especial em caso de 
silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239 

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.4.2018, às 16h50, na 
sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP), a fim de: I - em pauta ordinária: 1. tomar 
as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2017; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os 
integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; e 4. fixar a verba remuneratória 
global e anual destinada aos administradores. II - em pauta extraordinária: 1. elevar o capital social, 
mediante capitalização de reservas, sem emissão de ações; 2. alterar a redação do “caput” do artigo 5º do 
Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital; e 3. consolidar o Estatuto Social. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo (SP), 20 
de abril de 2018. Conselho de Administração - Marcelo Kopel - Presidente. (20/21/24)

Composição da Diretoria
Francisco Coccaro Neto – Diretor Presidente - Ryo Miyajima – Diretor Vice Presidente Financeiro Administrativo

Gustavo Marchezin – Diretor Comercial - Eduardo Acquaviva – Diretor de Operações e Engenharia.
Contador: Julio Cesar Yassuhira - CRC 1SP 219965/O-1

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, 
em sua integra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

Ativo      2017      2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 52.905 15.790
Contas a receber de clientes 35.015 32.261
Estoques 1.495 1.070
Impostos a recuperar 15.429 16.269
Outros créditos     1.281     2.431
Total do ativo circulante 106.125   67.821
Não circulante
Impostos a recuperar 3.219 6.113
Impostos diferidos 17.190 25.318
Contas a receber de clientes 365 1.193
Instrumentos financeiros 19.921 23.906
Outros créditos 976 901
Investimentos 10.080 7.502
Imobilizado 349.059 361.847
Intangível   14.552   14.650
Total do ativo não circulante 415.362 441.430
Total do ativo 521.487 509.251

Passivo e patrimônio líquido      2017      2016
Circulante
Empréstimos e debêntures 38.235 44.469
Fornecedores 6.274 6.187
Impostos e contribuições a recolher 4.927 3.035
Salários, provisões e encargos sociais 5.820 5.133
Adiantamentos de clientes     9.142     7.358
Total do passivo circulante   64.398   66.182
Não circulante
Empréstimos e debêntures 110.388 120.381
Contas a pagar     1.799     2.870
Total do passivo não circulante 112.187 123.251
Patrimônio líquido
Capital social 338.878 338.878
Reserva de lucros 6.016 959
Ajuste de avaliação patrimonial 8 (1.174)
Prejuízos acumulados            –  (18.845)
Total do patrimônio líquido 344.902 319.818
Total do passivo e  patrimônio líquido 521.487 509.251 

       2017       2016
Receita operacional  160.317  117.526
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados (100.703) (66.939)
Lucro bruto    59.614  50.587
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais  (23.991)  (18.445)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  4.673  (483)
Equivalência patrimonial      2.464        302
   (16.854)  (18.626)

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

     2017     2016
Lucro líquido do exercício 23.902 16.607
Perdas em operações com 
Item que será posteriormente reconhecido no resultado:
“Hedge” de fluxo de caixa, líquido do IR e da CS   1.182    1.091
Resultado abrangente total 25.084 17.698

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 De Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

     2017      2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 23.902 16.607
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 30.793 23.810
Despesa de juros/encargos sobre empréstimos 12.398 16.724
Receitas financeiras (252) 42
Perda (ganho) na venda/baixa do imobilizado (4.357) 483
Imposto de renda e contribuição social 8.380 1.460
Provisão para contingências 85 –
Equivalência patrimonial (2.464) (302)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (1.926) 901
Estoques (423) (578)
Outros créditos 1.075 (565)
Impostos a recuperar 3.986 (3.465)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 87 (581)
Impostos e contribuições a recolher 1.031 325
Salários e encargos a pagar 602 (2.760)
Adiantamento de clientes    1.784    7.358
Caixa gerado pelas atividades operacionais  74.701  59.459
Juros pagos (12.159) (12.086)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  62.542   47.373
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado e intangível (30.043) (73.467)
Aquisição de controladas em conjunto (1.071) (4.632)
Adiantamento para futuro aumento de capital (1.817) –
Recebimento de dividendos 1.758 –
Recebimento na venda de ativo imobilizado  16.743   13.200
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (14.430) (64.899)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - incorporação – 2.244
Captações de empréstimos e financiamentos 24.881 38.012
Empréstimos pagos (principal) (35.878) (31.590)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (10.997)    8.666
Aumento (redução) do saldo de caixa
 e equivalentes de caixa  37.115   (8.860)
Saldo no início do exercício 15.790 24.650
Saldo no fim do exercício  52.905   15.790
Aumento (redução) do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  37.115   (8.860)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)
   Reservas de Lucros  Ajuste de
 Capital Reserva Retenção avaliação Prejuízos
    social      Legal de Lucros patrimonial acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 310.460 129 – (2.265) (34.622) 273.702
Aumento de capital social em 1º de abril de 2016 28.418 – – – – 28.418
Outros resultados abrangentes do exercício – – – 1.091 – 1.091
Lucro do exercício – – – – 16.607 16.607
Reserva legal             –         830                –                   –               (830)            –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 338.878 959 – (1.174) (18.845) 319.818
Outros resultados abrangentes do exercício – – – 1.182 – 1.182
Lucro do exercício – – – – 23.902 23.902
Reserva legal – 1.194 – – (1.194) –
Transferência para reservas            –             –         3.863                  –            (3.863)            –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 338.878      2.153         3.863                  8                    – 344.902

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - (Companhia fechada)

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras exercício encerrado em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de reais - R$)
Mensagem da Administração. Prezados acionistas: Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 21 de Março de 2018.                                                                                                                         A Administração

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua integra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Resultado financeiro
Despesas financeiras  (14.843)  (16.724)
Receitas financeiras      4.365     2.830
   (10.478)  (13.894)
Lucro operacional e antes do imposto
 de renda e da contribuição social  32.282  18.067
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos  (7.519)  (1.460)
Correntes        (861)            –
Lucro líquido do exercício    23.902   16.607
Lucro por ação - R$        0,07       0,05

Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva E Táxi Aéreo S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem às 10h, do dia 30 de abril de 2018, na sede social, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, Parque Jabaquara, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer 
dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 
b. Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e c. Remuneração 
dos administradores da Companhia. A Companhia informa que se encontram à disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia: (i) o relatório da administração; (ii) as 
demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores independentes. São Paulo, 20 de abril de 
2018. Maurício Rolim Amaro - Presidente do Conselho de Administração. (20, 21 e 24/04/2018)

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF No 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Ata Assembléia Geral Ordinária Realizada em 27/03/2018
 Data, Hora e Local: Aos 27/03/18, às 10 hs, na Rua Tabapuã, no 81, 10º andar, São Paulo - SP. 
Presença: totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente da mesa - Sr. Agenor Marinho 
Contente Filho, Secretário - Luiz Eduardo da Silva. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por 
Unanimidade: 1) Foi aprovada as contas do exercício social encerrado em 31/12/17; 2) Foi aprovado 
o parecer elaborado pelos auditores independentes, publicado no DOESP e no Empresas & Negó- 
cios em 27/03/18; 3) O resultado do exercício findo em 31/12/17 é de prejuízo de R$ 107.133.011,64, 
não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulado em 31/12/17, 
em razão do resultado negativo do ano não houve alteração na constituição da reserva legal. En- 
cerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de março de 
2018. Acionistas presentes: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. e Urbanización Parque 
Romareda, S.A. (José Rogério Lima de Araújo); Caf Investment Projects S.A. (Agenor Marinho Con- 
tente Filho). Agenor Marinho Contente Filho - Presidente, Luiz Eduardo da Silva - Secretário. Jucesp 
sob o no 184.868/18-0 em 18/04/18. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Drones para 
combater 
mosquitos 

A Agência Internacional 
de Energia Atômica (Aiea), 
está realizando com sucesso, 
no Brasil, testes com drones 
para combater mosquitos 
transmissores de doenças. 
Os pequenos veículos não 
t r ipu lados  t ransportam 
milhares de insetos tornados 
estéreis através de radiação, 
que são liberados no meio 
ambiente e cruzam com 
mosquitos nativos sem gerar 
descendentes. Com isso, ao 
longo do tempo, a população 
de insetos diminui, reduzindo 
a propagação de doenças como 
dengue, zika e outras. 

O Brasil deve começar a 
usar este sistema em zonas 
rurais e urbanas em janeiro 
do próximo ano, no pico do 
verão e época do mosquito. A 
biofábrica de insetos estéreis 
Moscamed Brasil, localizada na 
cidade de Juazeiro, na Bahia, 
que colabora com a agência 
da ONU, faz parte do projeto. 
A instituição foi escolhida pela 
agência de energia nuclear das 
Nações Unidas e é a primeira 
biofábrica do mundo a utilizar 
a tecnologia de raios-x para 
esterilização de insetos e 
controle biológico de pragas. 

O doutor em radioentomologia 
pelo Centro de Energia Nuclear 
Aplicada à Agricultura da 
USP e diretor-presidente da 
Moscamed, Jair Virgínio, disse 
que está “esperançoso sobre os 
resultados”, devido aos testes já 
realizados (ONU News).

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/ MF nº 52.045.457/0001-16

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais
Ativo 2017 2016
Circulante 48.811 42.009
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 19.791 9.214
Contas a receber de clientes (Nota 6) 18.662 19.264
Estoques (Nota 7) 7.619 7.833
Impostos a recuperar 656 955
Demais contas a receber 1.614 4.210
Pagamentos antecipados 469 533

Não circulante 24.468 27.505
Realizável a longo prazo 11.466 12.162
Depósitos judiciais (Nota 15) 3.256 3.070
Pagamentos antecipados 33 97
Demais contas a receber (Nota 8) 15 41
IRPJ e contribuição social diferidos (Nota 21(b)) 7.509 8.105
Impostos a recuperar 571 768
Adiantamentos a fornecedores 82 81
Imobilizado (Nota 9) 24.291 27.228
Intangível (Nota 10) 177 277

Total do ativo 84.745 81.676

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante 29.761 31.712
Fornecedores e contas a pagar (Nota 11) 16.035 18.131
Salários, participações nos lucros e encargos sociais 7.229 7.268
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 2.937 1.238
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 875 2.669
Impostos a pagar 530 385
Parcelamento de impostos (Nota 12) 2.155 2.021

Não circulante 41.229 27.464
Contas a pagar – 110
Parcelamento de impostos (Nota 12) 8.430 10.280
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 13 429
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 26.845 7.396
Provisão para contingências (Nota 15) 5.941 9.249

Total do passivo 70.990 59.176
Patrimônio líquido (Nota 16) 13.755 22.500
Capital social 22.720 22.720
Ajustes de avaliação patrimonial 1.280 1.280
Reservas de lucros – 1.676
Prejuízos acumulados (10.245) (3.176)

Total do passivo e patrimônio líquido 84.745 81.676
Demonstrações Consolidadas dos Resultados

Operações continuadas 2017 2016
Receita de vendas e serviços (Nota 17) 101.204 90.489
Custos das vendas e dos serviços prestados(Nota 18) (81.971) (76.988)

Lucro bruto 19.233 13.501
Despesas com vendas (Nota 18) (11.373) (10.787)
Despesas gerais e administrativas (Nota 18) (14.384) (19.072)
Outras receitas (despesas), líquidas (Nota 19) 292 (646)

Prejuízo operacional (6.232) (17.004)
Resultado financeiro
Receitas financeiras (Nota 20) 897 2.134
Despesas financeiras (Nota 20) (2.050) (2.433)

Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Ajustes de avaliação Reservas de lucros Prejuízos
social patrimonial Legal Reserva para investimentos acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2015 8.383 1.294 1.676 23.842 – 35.195
Prejuízo do exercício – – – – (18.450) (18.450)
Outros resultados abrangentes
Variação cambial de controlada no exterior – (14) – – – (14)
Total do resultado abrangente do exercício – (14) – – (18.450) (18.464)
Absorção do prejuízo do exercício – – – (15.274) 15.274 –
Aumento de capital 14.337 – – (8.568) – 5.769
Em 31 de dezembro de 2016 22.720 1.280 1.676 – (3.176) 22.500
Prejuízo do exercício – – – – (8.745) (8.745)
Absorção do prejuízo fiscal – – (1.676) – 1.676 –
Em 31 de dezembro de 2017 22.720 1.280 – – (10.245) 13.755

Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
2017 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (8.745) (18.450)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização 3.744 3.918
Valor residual do ativo imobilizado e intangivel baixado 160 480
Provisão para devedores duvidosos 341 228
Provisão para perda nos estoques (53) (26)
Constituição de provisão para contingências 994 194
Juros sobre empréstimos e financiamentos e com 
partes relacionadas 1.054 587

Variações cambiais, líquidas 860 852
Imposto de renda e contribuição social diferidos (26) (138)

(1.671) (12.355)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 182 552
Estoques 266 (1.182)
Impostos a recuperar 496 836
Adiantamento a fornecedores – 760
Outros ativos 2.526 (2.856)
Fornecedores e contas a pagar (2.234) 5.334
Adiantamento de clientes (2.217) 1.061
Salários e encargos sociais (39) (938)
Impostos a pagar (949) (1.733)
Contingências (4.301) 941
Outros passivos (84) (1.456)

Caixa gerado nas operações (8.025) (11.036)
Juros pagos (784) (466)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (8.809) (11.502)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (867) (1.638)
Adições ao intangível – (110)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (867) (1.748)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos (1.973) –
Recursos provenientes de empréstimos 22.226 2.605

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamentos 20.253 2.605

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa 10.577 (10.645)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.214 19.859
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 19.791 9.214

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia.

A Administração
Lilian Aparecida da Costa Coelho
Controller CRC 1SP 217.429/O-5

2017 2016
Variações monetárias e cambiais, líquidas (Nota 20) (1.386) (1.285)

Resultado financeiro líquido (2.539) (1.584)
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (8.771) (18.588)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 21) 26 138

Prejuízo do exercício (8.745) (18.450)
Ações no final do exercício (em milhares) 8.787 8.787
Prejuízo por ação do capital social no fim 
do exercício – R$ (1,0) (2,1)
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