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Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Estadual Rocha Faria
CNPJ nº 24.232.886/0139-00

Descrição 2014 2013
Passivos
 Pelo custo amortizado
 Fornecedores 2.516.476 1.363.102
 Honorários médicos a pagar 309.434 33.195
 Total 2.825.910 1.396.297
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Administração da Pró-
-Saúde é o risco de liquidez, onde possa eventualmente encontrar dificuldades em cum-
prir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista e depende da realização financeira do contrato de gestão. A Entida-
de trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas 
obrigações nos prazos acordados. 21. INSS Cota patronal: (a) Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social: Em 25 de setembro de 2014, foi publicada no Diário 
Oficial da União a renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistên-
cia Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2010 a 2012. Em 28 de junho 2012, a entidade 
protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2013 a 2015, em cumprimento 
ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que ainda não foi julgado até a data de aprovação dessas 
demonstrações financeiras. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 2014 por 
determinação do art. 3º, § 3º, do Decreto nº 2.536/98, revogado pelo Decreto 7.237/10, 
que previu: “Art. 8º. O protocolo dos requerimentos de renovação servirá como prova da 
certificação até o julgamento do processo pelo Ministério competente.” A Pró-Saúde atende 
os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que 
lhe reconhece a imunidade em relação a impostos. (b) Apresentação da cota patronal: A 
cota patronal está demonstrada em contas de despesas no grupo “despesas com pessoal” 
e a respectiva isenção em conta retificadora do mesmo grupo, não afetando o resultado 
do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS regis-
trada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a 

desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui maior 
eficiência no desenvolvimento de suas atividades. 22. Contribuições sociais usufruídas: 
Para fim único e exclusivo de divulgação, as contribuições sociais usufruídas foram: 
Descrição 2014 2013
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 1.806.711 1.451.062
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 210.110 100.800

2.016.821 1.551.862
23. Pacientes atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único 
de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de aten-
dimento a pacientes S.U.S em 60%, para fins de gratuidade. 
Composição: Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente, Carlos Alberto Filippelli Gi-
raldes - Diretor Administrativo Financeiro; Ronaldo Pasquarelli - Diretor geral da Pró-
-Saúde, Jeferson Machado Pereira - Diretor Geral do Hospital, Júlio Gonçalves Mendes 
- Diretor Financeiro do Hospital, João Alberto Oliveira Gomes - Contador do Hospi-
tal - CRC: RJ 67.743-6, Aluízio Soares do Santos - Contador Geral - TC – CRC: 1SP-
114.522/03 “S” -RJ. 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras
Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e 
Hospitalar. Hospital Estadual Rocha Faria - Rio de Janeiro - RJ. Examinamos as de-
monstrações fi nanceiras da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social 
e Hospitalar – Hospital Estadual Rocha Faria, que compreende o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo naquela data, assim como o resumo as principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações fi nancei-
ras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude e erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsa-
bilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras 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 evidência a respeito dos va-
lores e divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras.  Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causadas por fraude ou 
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras da Entidade para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da Entidade.  
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 fi nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
sem ressalva. Opinião sem ressalva. Em nossa opinião as demonstrações fi nanceiras 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira do Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospita-
lar – Hospital Estadual Rocha Faria em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Rio de Janeiro, 06 de março de 2015. LM 
AUDITORES ASSOCIADOS - CRC 2SP018.611/O-8 “S”- RJ; Mauricio Diácoli - CRC 
1SP129.562/O-5 “S” - RJ.
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RECREIO VEÍCULOS S/A
CNPJ: 39.531.199/0001-10 - NIRE: 33.3.0030495-9

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em R$)
31/12/2014 31/12/2013

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  2.425.025  2.238.769 
Clientes  10.430.802  12.875.850 
Impostos a recuperar  547.355  828.604 
Estoques  44.477.250  48.146.875 
Crédito fábrica e terceiros  3.764.855  7.047.769 
Despesas antecipadas  368.675  488.255 
Total do circulante  62.013.962  71.626.122 
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  527.120  839.088 
Outros valores  1.002.530  1.002.530 

 1.529.650  1.841.618 
Investimentos  2.859.625  2.859.625 
Imobilizado  34.010.821  32.030.340 
Intangível  1.500.000  4.152.778 
Total do não circulante  39.900.096  40.884.361 
Total do ativo  101.914.058 112.510.483 
Passivo 31/12/2014 31/12/2013
Circulante
Fornecedores  1.466.517  1.459.160 
Financiamentos banco fábrica  40.554.529  38.844.115 
Empréstimos  10.359.382  11.289.312 
Obrigações sociais  929.451  962.859 
Obrigações fi scais  2.255.772  2.957.183 
Provisões e encargos de férias  2.656.329  2.742.788 
Adiantamento de clientes  2.008.997  3.763.954 
Lucros a pagar  80.000  150.000 
Outras obrigações  1.089.477  1.643.930 
Total do circulante  61.400.454  63.813.301 
Não circulante
Empréstimos  6.350.380  8.984.775 
Depósitos judiciais  49.744  343.554 
Obrigações fi scais  -  229.222 
Provisões para riscos  1.373.500  1.373.500 
Outras obrigações  1.700.957  1.780.957 
Total do não circulante  9.474.581  12.712.008 
Patrimônio líquido
Capital social  14.500.000  14.500.000 
Reserva legal  432.851  432.851 
Reserva estatutária  2.914.288  3.642.229 
Resultado do exercício a disposição da assembléia  -  567.059 
Lucros acumulados  13.191.884  16.843.035 

 31.039.023  35.985.174 
Total do passivo  101.914.058 112.510.483 

Demonstração de Resultado em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em r$)
31/12/2014 31/12/2013

Receita Líquida das Vendas  362.771.900  397.029.785 

Custos das Mercadorias e Serviços Vendidas
Mercadorias (325.761.561) (358.311.441)
Serviços  (2.048.405)  (2.060.625)

(327.809.966) (360.372.066)
Lucro Bruto  34.961.934  36.657.719 
Receitas Administrativas 
Mediações e intermediações de negócios  4.374.991  919.982 
Bônus  12.484.099  16.794.282 
Resultados positivos em SCPs  -  3.870.363 
Receitas de venda de imobilizado  1.841.597  1.994.981 
Outras receitas  3.337.329  2.331.391 

 22.038.016  25.910.999 
Despesas Administrativas 
Despesas com vendas  (36.139.173)  (37.866.891)
Despesas administrativas  (12.065.166)  (10.364.504)
Depreciações e amortizações  (4.197.487)  (4.104.129)
Despesas de venda de imobilizado  (1.231.531)  (1.312.045)
Outras despesas  (757.511)  (1.282.220)

 (54.390.868)  (54.929.789)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras  419.402  281.558 
Despesas fi nanceiras  (6.679.635)  (5.343.115)

 (6.260.233)  (5.061.557)
Resultado antes do IRPJ E DA CSLL  (3.651.151)  2.577.372 
( - ) Contribuição social  -  - 
( - ) Imposto de renda  -  - 
Resultado Líquido Do Exercício  (3.651.151)  2.577.372 
Resultado Por Ação  (0,25) 0,18

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro 
de 2014 e 2013 (Em R$)

31/12/2014 31/12/2013
1. Das Atividades Operacionais
A - Provenientes Das Operações:
Resultado do exercício  (3.651.151)  2.577.372 
(+) Depreciação/Amortização  4.197.487  4.104.129 
(+) Resultado negativo na venda de imobilizado  (610.066)  (682.936)
( = ) Lucro líquido ajustado  (63.730)  5.998.565 
B - Acréscimos/Decréscimos nos Ativos e Passivos:
(+) Pela diminuição do Contas a Receber  2.445.048  4.058.153 
(+) Pela diminuição de Outros Créditos  3.564.163  - 
(-) Pelo aumento de Outros Créditos  -  (850.745)
(+) Pela diminuição da Conta de Estoques  3.669.625  12.192.243 
(+) Pela diminuição da Conta de Despesas Antecipadas  119.580  - 
(-) Pelo aumento da Conta de Despesas Antecipadas  -  (366.641)
(+) Pela diminuição do Realizável a L. Prazo  311.968  - 
(-) Pelo aumento do Realizável a L. Prazo  -  (73.675)
(+) Pelo aumento da Conta de Fornecedores  7.357  - 
(-) Pela diminuição da Conta de Fornecedores  -  (762.254)
(-) Pela diminuição do Contas a Pagar (3.130.688)  (1.699.986)
(-) Pela diminuição de Outros Valores - Não Circulante  (603.032)  (981.526)
( = ) Total Dos Acréscimos/Decréscimos nos Ativos e 
Passivos  6.384.021  11.515.569 
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 
Operacionais  6.320.291  17.514.134 
2 - Das Atividades De Investimentos
(-) Pela realização de investimentos  -  15.839 
(-) Pela aquisição de imobilizado  (4.756.721)  (3.735.440)
(+) Pelo recebimento na venda de imobilizado  1.841.597  1.994.981 
( = ) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Investimentos  (2.915.124)  (1.724.620)
3 - Das Atividades De Financiamentos
Aumento (redução) de empréstimo e fi nanciamento  (1.853.911) (12.663.569)
(-) Pagamento de lucros aos sócios  (1.365.000)  (1.881.444)
( = ) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Financiamentos  (3.218.911)  (14.545.013)
4 - Aumento / Redução Líquido de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  186.256  1.244.501 
5 - Demonstração do Aumento/Redução de Caixa e 
Equivalentes de Caixa
I. Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  2.238.769  994.268 
Ii. Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período  2.425.025  2.238.769 
Aumento / Redução De Caixa E Equivalente De Caixa 186.256 1.244.501 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em R$)

 Capital Social  Reserva Legal 
 Reserva 

Estatutária 
 Resultado do Exercício a 
Disposição Assembléia 

 Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31.12.2012  14.500.000  303.982  -  3.642.229  16.843.035 35.289.246 
Reserva estatutaria  3.642.229  (3.642.229)  - 
Resultado líquido do exercício  2.577.372  2.577.372 
Reserva legal  128.869  (128.869)  - 
Distribuição aos acionistas  (1.352.911) (1.352.911)
Distribuição aos Sócio Participante-SCP  (528.533)  (528.533)
Resultado do Exercício a disposição assembléia  567.059  (567.059)  - 
Saldo em 31.12.2013  14.500.000  432.851  3.642.229  567.059  16.843.035 35.985.174 
Reserva estatutaria  567.059  (567.059)  - 
Resultado líquido do exercício  (3.651.151) (3.651.151)
Distribuição aos acionistas  (1.295.000) (1.295.000)
Saldo em 31.12.2014  14.500.000  432.851  2.914.288  -  13.191.884 31.039.023 

1. Contexto Operacional: A Recreio Veículos S/A., (“RECREIO” ou ”Cia.”.), foi constitu-
ída em 31/03/1993, transformada em Sociedade anônima de capital fechado em 
31/07/2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Avenida Benvindo de Novaes, 
2.021, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP nº 22.783-010, tem como objeto social a co-
mercialização de veículos automotores de passageiros, comerciais leves, médios e pesa-
dos, novos e usados, e seus componentes, suas peças e acessórios, bem como a presta-
ção de serviços de assistência técnica e respectivo atendimento em garantia ou revisão, 
lanternagem, capotaria, pintura, eletricidade e mecânica em geral a estes veículos automo-
tores, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios, revenda de aditivos e 
lubrifi cantes, de pneus e câmaras e mediações e intermediações de negócios. A Cia. é 
controlada pela J. L. Braz Participações S/A.2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 
11/03/2015. A Cia. não apresentou itens classifi cáveis como outros resultados abrangen-
tes. Desta forma, não há divulgação desta informação nas demonstrações contábeis apre-
sentadas, uma vez que o resultado do exercício representa também o resultado abrangen-
te. 2.1. Declaração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com observância às disposições contidas na Lei das S.A. e incorporam as alterações trazi-
das pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09. A Administração da Cia. adotou, a partir de 
1º/01/2010, os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações contábeis se referem aos saldos 
individuais da Cia., não havendo saldos consolidados a serem apresentados. 2.2. Base de 
Mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo históri-
co como base de valor. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstra-
ções contábeis são apresentadas em Real, moeda funcional defi nida pela administração da 
Cia.. Todas as informações fi nanceiras foram arredondadas na casa dos centavos, exceto 
quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: Em conformida-
de às exigências das normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, a 
administração da Cia. é requerida a fazer julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores apresentados em ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados a serem realizados podem diferir dessas estimativas e julgamen-
tos. As estimativas e julgamentos são revistas ao fi m de cada exercício social. Os efeitos 
contábeis advindos desta revisão são reconhecidos no exercício em que são feitas as revi-
sões e, caso aplicável, nos exercícios futuros afetados. 2.5. Impairment: A Cia. aplicou o 
CPC 01 para apurar o valor recuperável de seus ativos, considerando as premissas defi ni-
das pela Administração. A Cia. elaborou estudo para verifi car se o valor recuperável dos ati-
vos é superior ao seu valor contábil. O valor recuperável foi inicialmente apurado conside-
rando o valor em uso dos ativos o qual excedeu ao valor contábil dos mesmos. Nesse 
sentido, não foi necessário efetuar o cálculo do valor recuperável com base no preço de 
venda líquido bem como não foi identifi cada a necessidade de constituição de provisão 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2014 E 2013 (Em reais)

para perda (impairment). 2.6. Remuneração dos Diretores e Dividendos :A Cia. é admi-
nistrada por uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pelo seu es-
tatuto social à luz da legislação societária. De acordo com a Lei 6.404/76 e com o estatuto 
social da Cia., é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fi xar o montante 
global da remuneração anual dos administradores. A Administração da Cia. apurou men-
salmente os resultados e os dividendos. Foi constituída a conta de dividendos antecipados 
mensalmente e, na apuração do resultado do exercício, dos dividendos mínimos de 15%, 
de acordo com estatuto da Cia, foram reduzidos da proposta de dividendos propostos a se-
rem aprovados em Assembleia. 3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis, 
abaixo detalhadas, estão sendo aplicadas de maneira linear em todos os exercícios apre-
sentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração do Resultado: Foi adotado o re-
gime de competência dos exercícios para elaboração das demonstrações contábeis e apu-
ração dos resultados. a.1) Reconhecimento da receita: As receitas auferidas representam 
os ingressos brutos recebidos ou a receber pela venda das mercadorias e serviços, das in-
termediações e mediações de negócios, dos bônus de varejo e de metas concedidos pela 
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. ., para comercialização dos 
produtos dos quais a Cia. é concessionária, mensurados pelo seu valor justo, no curso nor-
mal das atividades da Cia.. A receita é apresentada líquida dos impostos incidentes, das 
devoluções, dos abatimentos e descontos. Esses impostos e deduções sobre as vendas 
são reconhecidos no mesmo momento em que as receitas. O reconhecimento da receita 
ocorre da seguinte maneira: i.) Venda de mercadorias e das prestações de serviços: (a) 
Quando o valor das vendas é mensurável de forma confi ável; (b) Os custos incorridos ou 
que serão incorridos, em respeito à transação, possam ser mensurados de maneira confi á-
vel; (c) Seja provável que os benefícios econômicos futuros fl uirão para a Cia. ; e, (d) Os ris-
cos e benefícios foram integralmente transferidos ao comprador. ii.) Receita de Bonifi ca-
ção: As receitas de bonifi cações são reconhecidas pelo regime de competência e advêm 
de incentivos fi nanceiros promovidos pela fábrica com a qual a Cia. possui concessão. iii.) 
Receita fi nanceira: Abrangem receitas de juros sobre ativos fi nanceiros. É reconhecida no 
resultado com base no método da taxa de juros efetiva. b) Caixa e equivalentes de caixa 
: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações fi nanceiras de 
liquidez imediata e com risco insignifi cante de mudança de valor. Os itens de caixa e equi-
valentes de caixa são inicialmente reconhecidos pelo seu valor justo, sendo posteriormente 
avaliados pelo custo amortizado com base na taxa de juros efetiva da operação. Os riscos 
de mercado envolvendo essas aplicações são insignifi cantes. c) Estoques: Os estoques 
de peças, acessórios, combustíveis e lubrifi cantes são avaliados pelo custo médio de aqui-
sição, não excedendo o valor de mercado dos mesmos. Os estoques de veículos são ava-
liados ao custo histórico de aquisição, identifi cado por unidade, acrescidos dos impostos 
não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem ao custo de reposi-
ção. d) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas e despesas fi nancei-
ras são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva. e) f) Provisões para 

contingências: As provisões para contingências são constituídas mediante avaliações de 
seus riscos e quantifi cadas com base em fundamentos econômicos e pareceres jurídicos 
sobre os processos e outros fatos contingenciais conhecidos na data do encerramento do 
exercício. Tais provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação legal ou construti-
va atual resultante de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
requerida para liquidar a obrigação e o valor da provisão possa ser estimado de maneira 
confi ável. As provisões são calculadas pelo valor justo dos gastos esperados para liquida-
ção da obrigação. 4. Adoção Antecipada da Lei nº 12.973/2014 :  A Medida Provisória nº 
627 de 11/11/2013, foi convertida na Lei 12.973 em 13/05/2014. A referida lei revoga o Re-
gime tributário transitório (RTT) e traz outras providências, dentre as quais: (i) altera o De-
creto-lei número 1.598/1977, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, e a le-
gislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii) estabelece que a 
modifi cação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos 
emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à pu-
blicação da referida lei, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei tri-
butária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específi co sobre potencial tributação de lucros 
ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre o capital próprio; (v) in-
clui considerações sobre os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimo-
nial; e (vi) insere nova sistemática para tributação dos resultados em participações societá-
rias em empresas no exterior. As disposições previstas nessa lei têm vigência a partir do 
exercício fi scal de 2015, podendo a sua adoção ser antecipada para exercício fi scal de 
2014. A Administração avaliou os possíveis efeitos que poderiam advir da aplicação dessa 
nova norma e concluiu que a sua adoção, antecipada ou não, não resultará em ajustes re-
levantes nas demonstrações contábeis da Cia.. 5. Eventos Subsequentes: A Cia. não 
identifi cou e não realizou qualquer evento subsequente que impacte estas demonstrações 
contábeis entre 31/12/2014 e a data de autorização destas demonstrações contábeis. 

ELOY JOSÉ MENDONÇA BRAZ - Diretor - CPF/MF sob o n°: 862.412.816-15
ROBERTO GUIMARAES DE FARIA - Diretor - CPF/MF sob o n°: 172.496.007-53
JOSÉ JAIR MURGIA GONÇALVES - Contador - CRC/MG n°: 051794/O-9T-ES - 

CPF/MF sob o n°: 601.340.466-68

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas aos exercícios fi ndos em 31/12/2014 e 2013. 
A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. Eloy José Mendonça Braz ;Roberto Guimarães De Faria.

"As demonstrações contábeis foram auditadas pela Baker Tilly Brasil/MG - auditores independentes CRC/MG 005455/O-1".


