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Auto Sueco São Paulo - Concessionária de Veículos Ltda. - CNPJ/MF nº 44.884.658/0001-89

 Balanço Patrimonial
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Isabel Toca dos Santos - Contadora - CRC MT-008143/O-2

As Notas Explicativas da Administração e o Relatório dos 
Auditores Independentes das Demonstrações Financeiras 

2017 estão disponíveis nas sede da Companhia.

ATIVO    2017    2016
Circulante: Caixa e equivalentes de caixa 9.400 7.083

Contas a receber de clientes 29.817 28.191
Estoques 23.121 36.126
Adiantamentos 1.171 2.392
Tributos a recuperar 871 4.144
Despesas antecipadas 396 451
Outros ativos     286     211

 65.062  78.598
Ativos não circulantes mantidos para venda      33     44

 65.095  78.642
Não circulante: Realizável a longo prazo

 Depósitos judiciais 221 207
 Partes relacionadas 183 364
 Tributos diferidos  13.919  14.299

14.323 14.870
Intangível 352 259
Imobilizado  25.897  28.504

 40.572  43.633
Total do ativo 105.667 122.275

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       2017       2016
Circulante
Fornecedores 22.721 33.027
Empréstimos 16.037 34.653
Obrigações sociais e trabalhistas 6.836 5.633
Tributos a recolher 1.087 1.123
Adiantamentos de clientes 1.412 2.126
Outros passivos     1.612     1.446
  49.705  78.008
Não circulante
Partes relacionadas 9.242 6.480
Provisões para contingências     1.074     1.312
    10.316     7.792
Total do passivo  60.021  85.800
Patrimônio líquido 
Capital social 64.154 44.154
Prejuízos acumulados (18.508)    (7.679)
Total do patrimônio líquido  45.646  36.475
Total do passivo e patrimônio líquido 105.667 122.275

Fluxos de caixa das atividades operacionais     2017     2016
Prejuízo antes do IR e da CS (10.449) (18.070)
Ajustes de:  Depreciação 3.634 3.530
 Amortização 82 50
 Ganho na alienação ou baixa de imobilizado (104) (205)
 Despesa de juros sobre empréstimos 1.680 6.526
 Provisões para crédito de realização
  duvidosa, estoques obsoletos e contingências (2.163) 1.091
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes 426 2.602
  Estoques 12.878 1.847
  Tributos a recuperar 3.273 (1.115)
  Outros ativos 1.198 (508)
  Fornecedores (10.306) (3.743)
  Obrigações sociais e trabalhistas 1.203 1.565
  Tributos a pagar (36) (801)
  Outros passivos       (548)      435
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações 768 (6.796)
 Juros pagos    (4.973)  (5.114)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais    (4.205) (11.910)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do intangível (175) (207)
 Aquisições de bens do imobilizado (1.254) (959)
 Valores recebidos na alienação de imobilizado      331      432
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades de investimentos   1.098    (734)
Fluxos de caixa das atividades de  nanciamentos
 Captações de empréstimos 15.000 25.000
 Pagamento de empréstimos (30.323) (27.673)
 Recursos de partes relacionadas 2.943 5.199
 Aumento de capital   20.000     7.675
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de  nanciamentos   7.620   10.201
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa, líquidos 2.317 (2.443)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   7.083    9.526
Caixa e equivalentes de caixa no  m do exercício   9.400    7.083

Demonstração do Fluxos de Caixa

     2017     2016
Prejuízo do exercício  (10.829)  (16.946)
Total do resultado abrangente do exercício  (10.829)  (16.946)

Demonstração do Resultado Abrangente

 Capital Lucros (prejuízos) 
    social        acumulados     Total
Em 31 de dezembro de 2015 36.479 9.267 45.746
 Aumento de capital   7.675                 -    7.675
 Prejuízo do exercício - (16.946) (16.946)
Em 31 de dezembro de 2016 44.154 (7.679) 36.475
 Aumento de capital 20.000 - 20.000
 Prejuízo do exercício      -            (10.829) (10.829)
Em 31 de dezembro de 2017   64.154            (18.508)   45.646

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

     2017      2016
Receita líquida das vendas e serviços 392.175 312.100
 Custo das mercadorias vendidas e
  dos serviços prestados (334.430) (259.383)
Lucro bruto    57.745    52.717
(Despesas) receitas operacionais: Com vendas (3.877) (5.105)
 Gerais e administrativas (64.708) (64.907)
 Outras receitas operacionais, líquidas    7.665    7.263
Prejuízo operacional     (3.175)    (10.032)
 Despesas  nanceiras (7.865) (9.074)
 Receitas  nanceiras       591    1.036
Despesas  nanceiras, líquidas     (7.274)     (8.038)
Prejuízo antes do IR e da CS (10.449) (18.070)
 IR e CS diferidos     (380)    1.124
Prejuízo do exercício  (10.829)  (16.946)
Prejuízo básico e diluído por quotas
 no  nal do exercício - Em reais      (0,21)      (0,45)

 Demonstração do Resultado

Nors Brasil Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 12.568.809/0001-01
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

 Balanço Patrimonial
ATIVO  Controladora  Consolidado
Circulante    2017    2016    2017    2016
 Caixa e equivalentes de caixa 665 10.905 26.711 30.486
 Contas a receber de clientes - - 41.551 43.988
 Estoques - - 52.101 89.579
 Adiantamentos para fornecedores 32 34 2.263 3.060
 Tributos a recuperar 636 376 12.453 18.248
 Dividendos e juros sobre capita próprio 1.564 - - -
 Despesas antecipadas - - 548 1.103
 Outros ativos      7      22        934     2.317
     2.904  11.337 136.561 188.781
 Ativos não circulantes
  mantidos para venda        -        -     33        44
     2.904  11.337 136.594 188.825
Não circulante: Realizável a longo prazo
  Partes relacionadas 11.583 5.917 498 348
  Tributos a recuperar 3.712 5.023 3.712 5.023
  Tributos diferidos 2.224 2.203 16.987 17.898
  Depósitos judiciais 115 49 576 341
  Depósitos caução de aluguel        -        -     18    123
 17.634 13.192 21.791 23.733
 Investimentos 134.877 127.181 - -
 Intangível 1 2 63.489 63.437
 Imobilizado        638        708  33.061  37.068
 153.150 141.083 118.341 124.238
Total do ativo 156.054 152.420 254.935 313.063

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Controladora  Consolidado
Circulante    2017    2016    2017    2016
 Fornecedores 22 148 47.689 85.352
 Empréstimos 7.761 601 29.218 47.147
 Partes relacionadas 5.021 6.610 7.207 7.683
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 297 860 11.057 10.582
 Tributos a pagar 228 46 3.649 2.126
 IR e CS a recolher - 72 - 79
 Adiantamentos - - 5.011 5.294
 Outros passivos     25     93     2.312     4.533
  13.354     8.430 106.243 162.796
Não circulante: Empréstimos - 14.400 - 14.400
 Outros valores a pagar - - - 325
 Provisões para contingências     82          -     6.168     5.187
     82    14.400      6.168  19.912
Total do passivo  13.436  22.830  112.311 182.708
Patrimônio líquido
 Atribuído aos quotistas da controladora
  Capital social 109.705 88.820 109.705 88.820
  Reserva de capital 50.480 50.480 50.480 50.480
  Ajuste de avaliação patrimonial (39.590) (39.590) (39.590) (39.590)
  Lucros acumulados  22.023  29.880  22.023  29.880
 142.618 129.590 142.618 129.590
Participação dos não controladores - - 6 765
Total do patrimônio líquido 142.618 129.590 142.624 130.355
Total do passivo e patrimônio líquido 156.054 152.420 254.935 313.063

 Reserva de capital - Ajuste de Lucros   
Capital prêmio na emissão avaliação (prejuízos)  Participação dos 
  social          de quotas patrimonial acumulados   Total não controladores    Total

Em 31 de dezembro de 2015 51.095 50.480 (39.236) 50.243 112.582 652 113.234
Aumento de capital 37.725 - - - 37.725 - 37.725
Ajuste no percentual de investimentos - - (354) - (354) 236 (118)
Prejuízo do exercício        -                  -           -     (20.363)  (20.363)               (123)  (20.486)
Em 31 de dezembro de 2016 88.820 50.480 (39.590) 29.880 129.590 765 130.355
Aumento de capital 20.885 - - - 20.885 (776) 20.109
Ajuste exercícios anteriores - - - 2 2 324 326
Prejuízo do exercício        -                  -           -      (7.859)   (7.859)               (307)   (8.166)
Em 31 de dezembro de 2017 109.705               50.480     (39.590)        22.023 142.618                6 142.624

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

  Conso-
 Controladora    lidado
 2017     2016      2017

Receita líquida das vendas e serviços - - 663.583
Custo das mercadorias vendidas

e dos serviços prestados     -      - (550.424)
Lucro bruto     -         -   113.159
(Despesas) receitas operacionais: Com vendas - - (5.801)
Gerais e administrativas (4.150) (4.402) (109.822)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas   2.434   6.319    6.733
Resultado operacional antes do resultado

 nanceiro e das participações societárias (1.716)   1.917    4.269
Resultado  nanceiro: Receitas  nanceiras 4.448 2.582 3.107
Despesas  nanceiras (2.755)    (3.966)  (11.932)

  1.693    (1.384)     (8.825)

   Conso-
  Controladora    lidado
  2017     2016      2017
Participações societárias (7.519) (20.738) -
Prejuízo antes do IR e da CS (7.542) (20.205) (4.556)
IR e CS - Corrente (290) (291) (2.699)
IR e CS - Diferido    (27)      133     (911)
Prejuízo do exercício (7.859) (20.363)     (8.166)
Atribuível a: Quotistas da empresa - - (7.859)
Ajustes de exercícios anteriores - - (324)
Quotistas não controladores     -      -        17
     -      -     (8.166)
Prejuízo por quotas no 
  nal do exercício - Em reais  (0,07)     (0,33)      (0,07)

Demonstração do Resultado

   Conso-
  Controladora    lidado
  2017   2016   2017
Prejuízo do exercício (7.859) (20.363) (8.166)
Total do resultado abrangente (7.859) (20.363) (8.166)
Atribuível a: Quotistas da empresa (7.859) (20.363) (7.859)
 Ajuste de exercícios anteriores - - (324)
 Quotistas de não controladores     -      -       17
 (7.859) (20.363)  (8.166)

Demonstração do
Resultado Abrangente

   Conso-
Fluxo de caixa das  Controladora    lidado
 atividades operacionais     2017      2016     2017
Prejuízo antes do IR e da CS    (7.542) (20.205)    (4.556)
Ajustes de: Equivalência patrimonial 7.519 20.738 -
Juros sobre empréstimos  1.445 2.105 4.369
Perda (ganho) na alienação ou baixa do imobilizado 75 147 54
Depreciação 96 88 6.135
Amortização 2 - 165
Perda na alienação ou baixa do intangível - 6 -
Provisões para crédito de realização
 duvidosa, estoques e contingências 82 - (1.257)
Variações nos ativos e passivos: Contas a receber - - 5.004
Estoques - - 37.149
Tributos a recuperar 1.327 (239) 7.106
Demais ativos (49) (2) 2.670
Fornecedores (126) 9 (37.663)
Obrigações sociais e trabalhistas (563) 610 475
Tributos a pagar 182 7 1.523
Demais passivos     (69)     (14)    (2.558)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações 2.379 3.250 18.616
Juros pagos sobre empréstimos (1.785) (3.197) (8.392)
IR e CS pagos    (362)    (202)    (2.778)
Caixa líquido proveniente das (aplicado
 nas) atividades operacionais      232    (149)   7.446
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em empresas controladas (5.000) (19.675) -
Incorporação da Expressglass Participações 2.899 - -
Aquisições de bens do imobilizado (100) (172) (2.540)
Aquisições de bens do intangível     (1)      -    (217)
Valor de venda de bens do intangível e imobilizado       -      -      359
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos  (2.202) (19.847)    (2.398)
Fluxos de caixa das atividades de  nanciamentos
Aumento de capital 20.885 37.725 20.109
Pagamento de empréstimos (14.400) (4.000) (59.208)
Transações com partes relacionadas, líquidas (22.255) (3.772) (626)
Captação de empréstimos   7.500      -   30.902
Caixa líquido proveniente das (aplicado
 nas) atividades de  nanciamentos    (8.270)   29.953    (8.823)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa, líquidos (10.240) 9.957 (3.775)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício   10.905      948   30.486
Caixa e equivalentes de caixa
 no  m do exercício      665   10.905   26.711

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Isabel Toca dos Santos - Contadora - CRC MT-008143/O-2
As Notas Explicativas da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Financeiras 2017 estão disponíveis nas sede da Companhia.

Raul de Araújo Faria - Diretor Presidente
Ronaldo Rogério - TC - CRC - 1SP147003/0-5

As Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Indepen-
dentes se encontram à disposição na Sede da Companhia

Plásticos Metalma S/A - CNPJ 61.432.118/0001-83
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais  - Ativo     2017    2016
Circulante   6.585   6.181
Caixa e equivalentes de caixa 250 118
Contas a receber 2.222 2.851
Estoques 3.649 2.954
Créditos diversos 464 258
Não circulante   9.175 10.419
Partes relacionadas 3.656 3.115
Investimentos 3.745 5.058
Imobilizado 1.774 2.246
   5.519   7.304
Total do ativo 15.760 16.600

Demonstrações do resultado abrangente      2017      2016
Prejuízo do exercício (6.991) (12.288)
Itens abrangentes            –           –
Prejuízo abrangente    (6.991) (12.288)

Demonstrações do resultado     2017     2016
Receita operacional líquida 35.209 22.013
Custo dos produtos vendidos (31.976) (22.130)
Lucro (prejuízo) bruto 3.233 (117)
Receitas/ (despesas) operacionais:   (7.492)   (8.924)
Administrativas, comerciais e gerais (6.179) (6.269)
Outras receitas operacionais – 4
Resultado com equivalência patrimonial   (1.313)    (2.659)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro   (4.259)   (9.041)
Resultado financeiro   (2.732)    (3.247)
Despesas financeiras (3.095) (3.625)
Receitas financeiras       363       378
Prejuízo do exercício   (6.991)  (12.288)Demonstrações das Capital social Lucros (prejuízos)

 mutações do PL  integralizado           acumulados     Total
Saldos em 31/12/2015 10.162 (1.449) 8.713
Aumento de capital social 2.200 – 2.200
Prejuízo do exercício                      –                    (12.288) (12.288)
Saldos em 31/12/2016 12.362 (13.737) (1.375)
Prejuízo do exercício                      –                      (6.991)   (6.991)
Saldos em 31/12/2017             12.362                    (20.728)   (8.366)

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em milhares de Reais)
Das atividades operacionais   2017     2016
Prejuízo do exercício (6.991) (12.288)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 349 370
Resultado de equivalência patrimonial 1.313 2.659
Resultado na venda de ativo imobilizado 186 –
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber 629 214

Passivo e PL (passivo a descoberto)     2017     2016
Circulante  22.686  15.977
Empréstimos e financiamentos 1.099 1.539
Fornecedores 10.055 5.748
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.175 658
Partes relacionadas 10.045 7.770
Contas a pagar 312 262
Não circulante    1.440    1.998
Empréstimos e financiamentos 383 1.287
Provisão para demandas judiciais 711 711
Obrigações tributárias 346 –
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)   (8.366)   (1.375)
Capital social 12.362 12.362
Prejuízos acumulados (20.728) (13.737)
Total do passivo e PL (passivo a descoberto)  15.760  16.600

Contas a pagar para partes relacionadas 2.275 1.298
Venda de imóvel para parte relacionada – 9.000
Aumento de capital social        –   2.200
Caixa líq. prov. das ativid. de  financ. com acionistas 1.734 10.375
Aumento de caixa e equivalentes de caixa    132        29
Caixa e equivalentes de caixa  No início do exercício 118 89
 No final do exercício    250      118
Aumento de caixa e equivalentes de caixa    132        29

Estoques (695) (203)
Créditos diversos (206) 90
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Fornecedores 4.307 2.574
Obrigações trabalhistas e tributárias 863 19
Contas a pagar       50       84
Caixa utilizado nas atividades operacionais    (195) (6.481)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado      (63)    (382)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (63) (382)
Das atividades de financiamento
Captação (liqu.) de empréstimos, líq.das amortizações (1.344) (3.483)
Caixa líquido utilizado nas ativid. de financiamento (1.344) (3.483)
Das ativid. de financ. c/ quotistas e partes relacionadas
Contas a receber de / a pagar para partes relacionadas (541) (2.123)

Leilões

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
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 após a 

CONGEM INVESTIMENTOS S.A.CONGEM INVESTIMENTOS S.A.CONGEM INVESTIMENTOS S.A.CONGEM INVESTIMENTOS S.A.CONGEM INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo    2017
Circulante         4
Caixa e equivalentes de caixa 3
Outras contas a receber         1
Total do ativo 4

Demonstração do Resultado

Passivo e patrimônio líquido    2017
Circulante         2
Obrigações tributárias 1
Outras contas a pagar 1
Patrimônio líquido         2
Capital social 10
Prejuízos acumulados        (8)
Total do passivo e do patrimônio líquido 4

Despesas operacionais    2017
Gerais e administrativas (4)
Honorários da administração        (4)
(=) Prejuízo líquido do exercício (8)

Demonstração do Resultado Abrangente    2017
Prejuízo do exercício        (8)
Total do resultado abrangente do exercício (8)

Capital Capital a Capital Prejuízos
subscrito integralizar    social acumulados   Total

Saldos em 01/01/17 - - - - -
Constituição
 do capital social 5.000 (4.990) 10 - 10
Prejuízo líquido
  do exercício             -                 -            -               (8)       (8)
Saldos em 31/12/17 5.000 (4.990) 10 (8) 2

Demonstração do Fluxo de Caixa    2017
(=) Prejuízo líquido do exercício (8)
Aumento das contas de ativo e passivo
Aumento em outras contas a pagar 1
Aumento em obrigações tributárias 1
Aumento em outras contas a receber        (1)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (7)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Constituição do capital social       10
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos       10
Aumento de caixa e equivalentes e de de caixa 3
Caixa no início do período -
Caixa no final do período         3
Aumento de caixa e equivalentes e de de caixa 3

Vaney Iori - Diretor
Luis Fernando de Morais - Contador CRC 1SP297593/O-0

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

As notas explicativas e relatório de administração
estão a disposição na sede da companhia.

Gianpaulo Matarazzo  
Diretor Presidente
Ronaldo Rogério 

TC - CRC - 1SP147003/0–5

As Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes se encontram à disposição na Sede da Companhia

S.A. Metalma Holding - CNPJ 06.186.149/0001-93
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais Controladora     Consolidado
Ativo    2017   2016    2017    2016
Circulante         1         1 22.717 21.011
Caixa e equivalentes de caixa 1 1 382 304
Contas a receber – – 10.781 11.205
Estoques – – 11.001 8.910
Créditos diversos – – 553 592
Não circulante  3.436  3.630 16.977 19.123
Depósitos judiciais – – 480 432
Partes relacionadas         –         –          –      288
         – – 480 720
Investimentos - empresas controladas 3.436 3.630 – –
Investimentos - outros – – 18 18
Imobilizado líquido         –         – 16.479 18.385
  3.436 3.630 16.497 18.403
Total do ativo  3.437 3.631 39.694 40.134
Balanços patrimoniais  Controladora     Consolidado
Passivo e PL   2017   2016    2017    2016
Circulante       35       34 39.644 29.108
Empréstimos e financiamentos – – 6.462 5.364
Fornecedores – – 20.679 15.145
Obrigações trabalhistas e tributárias – – 3.187 1.548
Contas a pagar e adiantamento de clientes – – 290 269
Partes relacionadas 35 34 9.026 6.782
Não circulante  6.693  1.100   4.063   7.799
Empréstimos e financiamentos – – 2.308 6.637
Provisão para perdas em investimentos 6.693 1.100 – –
Provisões para demandas judiciais – – 1.409 1.162
Obrigações tributárias – – 346 –
PL (passivo a descoberto) (3.291) 2.497 (4.013) 3.227
Capital social 1.917 1.917 1.917 1.917
Reserva legal 31 31 31 31
Reserva de lucros – 549 – 549
Prejuízos acumulados (5.239)         – (5.239)          –
 (3.291) 2.497 (3.291)   2.497
Participação de não controladores         –         –     (722)      730
Total do passivo e do PL  3.437  3.631 39.694 40.134

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
   Reserva de   Total Participação Total do
 Capital social Reserva reavaliação Reserva prejuízos PL dos de não con- PL
 integralizado       legal         reflexa de lucros acumulados controladores    troladores   líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015 157 31 – 11.265 – 11.453 2.984 14.437
Aumento de capital 1.760 – – – – 1.760 – 1.760
Prejuízo do exercício – – – – (10.716) (10.716) (2.694) (13.426)
Absorção de prejuízos com 
 reserva de retenção de lucros – – – (10.716) 10.716 – – –
Outras movimentação em não controladores
 - aumento de capital social em controladas                     –             –                  –               –                    –                       –               440         440
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.917 31 – 549 – 2.497 730 3.227
Aumento de capital
Prejuízo do exercício – – – – (5.788) (5.788) (1.452) (7.240)
Absorção de prejuízos com reserva
 de retenção de lucros                     –             –                  –          (549)                549                       –                    –             –
Saldos em 31 de dezembro de 2017              1.917           31                  –               –            (5.239)               (3.291)               (722)     (4.013)

Demonstrações dos fluxos de caixa   Controladora   Consolidado
Das atividades operacionais   2017      2016   2017      2016
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (5.788) (10.716) (7.240) (13.410)
Ajustes p/conciliar o result. às disponib.
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações – – 2.267 2.072
Resultado de equivalência patrimonial 5.787 10.705 – –
Reversão de provisão de contingências – – 247 198
Custo líq. de ativo fixo/ investimento alienado – – – 2.202
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Contas a receber – – 424 900
Estoques – – (2.091) (1.297)
Créditos diversos, dep. judic. e outros créditos – – (9) 719
Outros créditos a receber - venda do imóvel – – – 9.000
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores – – 5.534 4.451
Obrigações trabalhistas e tributárias – – 1.985 455
Contas a pagar         1           2       21       269
Caixa líquido proveniente das/
 (utilizado nas) operações         –         (9)  1.138          (9)
Caixa líquido proveniente das/ (utilizado nas) atividades operacionais

Demonstrações do Resultado      Controladora       Consolidado
   2017      2016     2017     2016
Receita operacional líquida – – 110.948 88.010
Custo dos produtos vendidos         –           – (95.360) (78.556)
Lucro bruto – – 15.588 9.454
Receitas/(despesas) operacionais: (5.787) (10.705) (16.754) (16.382)
Administrativas, comerciais e gerais (1) – (16.754) (16.382)
Resultado com equiv. patrimonial (5.788) (10.705)           –            –
Lucro/ (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (5.788) (10.705)   (1.166)   (6.928)
Resultado financeiro
Despesas financeiras – (11) (7.311) (7.862)

Demonstrações do resultado abrangente Controladora/ consolidado
              2017              2016
Prejuízo do exercício (5.788) (10.716)
Outros resultados abrangentes                    –                   –
Resultado abrangente            (5.788)         (10.716)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado/investimentos – – (361) (7.769)
Aumento de capital – 1.760 – –
Recebimento de lucros  –         –         –   1.760
Caixa líquido proveniente das/ (utilizado
 nas) atividades de investimento – 1.760 (361) (6.009)
Das atividades de financiamento
Ingresso de emprést., líq.  das amortizações – – (3.231) (1.789)
Caixa líquido proveniente das/ (utilizados
 nas) atividades de financiamento –          – (3.231) (1.789)
Das atividades de financ. com acionistas
Contas a receber de/ a pagar para
 partes relacionadas – – 2.532 1.990
Distribuição de lucros  – (1.760)         –          –
Caixa líquido prov. das/ (utilizados nas) 
 atividades de financ. com acionistas  – (1.760) 2.532   1.990
Redução de caixa e equivalentes de caixa  –        (9)       78     (249)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1 10 304 553
No final do exercício  1         1     382      304
Redução de caixa e equivalentes de caixa  –        (9)       78    (249)

Receitas financeiras         –           –    1.237    1.380
         –        (11)   (6.074)   (6.482)
Lucro/ (prejuízo) operacional antes
 da provisão para o IR e a CS e 
 participação do acionista
 não controlador (5.788) (10.716) (7.240) (13.410)
Prejuízo do exercício (5.788) (10.716) (7.240) (13.410)
Prejuízo atribuível ao acionista 
não controlador – –  1.452    2.694
Prej. do exerc. atribuível ao control. – – (5.788) (10.716)

Atividade 
econômica 

cresceu 0,09% 
em fevereiro
A atividade econômica 

voltou a apresentar cres-
cimento em fevereiro. É o 
que mostra o Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br), divulgado 
ontem (16), em Brasília. 
No segundo mês do ano, a 
atividade econômica teve 
expansão de 0,09%, depois 
de uma queda de 0,65% em 
janeiro, de acordo com dados 
dessazonalizados (ajustados 
para o período) atualizados.

Na comparação entre 
fevereiro deste ano e o 
mesmo mês de 2017, houve 
crescimento de 0,66% nos 
dados sem ajustes. No ano, a 
atividade econômica aumen-
tou 1,80% e, em 12 meses, 
1,32%. O IBC-Br é uma forma 
de avaliar a evolução da ati-
vidade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic.

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. 
Mas o indicador ofi cial sobre 
o desempenho da economia 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) (ABr).

“Labirintite verdadeira 
é uma doença raríssi-
ma, porém muito fre-

quentemente responsabilizada, 
equivocadamente, em episó-
dios de tontura. Há, na verdade, 
diversas doenças diferentes do 
labirinto, cada uma delas com 
um tratamento específi co, e a 
labirintite não está nem entre 
as 10 causas mais frequentes 
detectadas nos consultórios”, 
revela o médico Márcio Salmito, 
membro da Associação Brasi-
leira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico Facial (Aborl-
-CCF) e coordenador do Centro 
de Tontura do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz.

De acordo com Salmito, muitos 
pacientes recebem o diagnóstico 
de labirintite como se houvesse 
uma única entidade causadora 
de sintomas labirínticos, quando, 
na verdade, diversas doenças 
diferentes do labirinto humano 
podem ser a causa. “Chamar 
de labirintite traz a impressão 
falsa de que só há uma doença 
do labirinto e leva ao uso de 
medicamentos que muitas vezes 
podem até piorar o caso. Além 
disso, muitos pacientes des-
crevem como tontura sintomas 
decorrentes de problemas car-
diovasculares e neurológicos”, 
afi rma o otorrinolaringologista.

Por conta deste risco, a 

'Dia da Tontura' e a luta 
contra a banalização
do termo labirintite

A queixa tontura é a segunda mais frequente do ser humano, mas ainda 
representa um desafi o para muitos médicos. Não é raro que pacientes com 
esta reclamação permaneçam muito tempo sofrendo antes de encontrar o 
correto tratamento

Associação Brasileira de Otor-
rinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial decidiu apoiar o 
'Dia da Tontura', comemorado 
em 22 de abril, e tendo como 
tema: Pare de falar labirintite.

“Ao longo deste mês estão 
sendo promovidas diversas 
palestras e cursos médicos de 
esclarecimentos do assunto, 
bem como transmitindo à po-
pulação em geral informações 
importantes e alertas sobre 
essa queixa tão frequente e 
muitas vezes diagnosticada 
equivocadamente. Se você 
conhece alguém que recebeu 
essa avaliação de labirintite, 
convide-a a entrar no site da 

campanha e ler as informações 
de conscientização, assistir aos 
vídeos e difundir as informa-
ções”, fi naliza Salmito.
 • De forma rápida e objetiva, 

a defi nição de labirintite é: 
infl amação do labirinto;

 • Órgão sensorial que detecta 
os movimentos feitos pelo 
ser humano, labirinto é o 
nome da parte interna do 
ouvido;

 • Detectar movimentos é 
um sentido, assim como 
visão, olfato, audição, tato 
e paladar.

Fonte e mais informações
(http://www.aborlccf.org.br/

semanadatontura/default.asp).

O leilão de 2,8 milhões de 
barris de petróleo pertencen-
tes à União será realizado no 
dia 16 de maio. O edital já foi 
publicado e estará disponível 
para consulta pública até 24 de 
abril, período no qual poderão 
ser feitas sugestões de altera-
ção e ser sanadas dúvidas dos 

interessados.
A licitação será coordenada 

pela Pré-Sal Petróleo, estatal 
responsável pela comerciali-
zação do óleo que pertence 
à União. Os barris serão di-
vididos em quatro lotes, que 
poderão ser adquiridos por um 
único comprador ou por várias 

empresas. Serão celebrados 
contratos do petróleo da Área 
de Desenvolvimento de Mero 
(1,6 milhão de barris) e dos 
campos Sapinhoá (120 mil), 
Lula (600 mil) e Tartaruga 
Verde (480 mil). O leilão será 
na bolsa de valores de São 
Paulo (ABr).

Leilão de 2,8 milhões de barris da União

O Tesouro Nacional pagou, em março, R$ 336,58 
milhões em dívidas atrasadas de estados e muni-
cípios, informou ontem (16) o órgão. Do total, R$ 
334,39 milhões referem-se a débitos não quitados 
pelo estado do Rio de Janeiro e R$ 2,19 milhões 
não honrados pela prefeitura de Natal.

Nos três primeiros meses de 2018, a União pagou 
R$ 585,54 milhões de pagamentos em atraso pelos 
entes subnacionais. Desse total, R$ 570,55 milhões 
cabem ao estado do Rio, R$ 8,42 milhões ao esta-
do de Roraima, e R$ 6,57 milhões à prefeitura da 
capital do Rio Grande do Norte.

As garantias honradas pelo Tesouro são des-

contadas dos repasses da União aos estados e aos 
municípios. Ao longo do ano passado, no entanto, 
decisões do STF impediram a execução das con-
tragarantias do estado do Rio de Janeiro, que tem 
atrasado salários dos servidores e pagamentos a 
fornecedores.

Com a adesão do estado do Rio ao pacote de 
recuperação fi scal, no fi m do ano passado, o estado 
pode contratar novas operações de crédito com 
garantia da União, mesmo estando inadimplente. 
A prefeitura de Natal está impedida de contrair 
fi nanciamentos garantidos pelo Tesouro até 28 de 
fevereiro de 2019 (ABr).

Tesouro quitou dívidas do estado do Rio
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