
A operação Lava Jato é um grande 

exemplo de como a tecnologia 

possibilitou o acesso a minúcias 

e detalhes antes escondidos nos 

bastidores da política brasileira

Acompanhamos as crises em tempo real 
e as informações são replicadas e multi-
plicadas por meio das redes sociais e da 

internet em um ritmo alucinante. 
No cenário tributário, especialmente nos pro-

cedimentos de fi scalização, o uso da tecnologia, 
da mesma forma, já é uma realidade há alguns 
anos, permitindo que as autoridades fi scais con-
trolem as operações dos contribuintes, desde 
o nascimento da obrigação tributária até o seu 
adimplemento.

A partir de 2009, com a criação do chamado 
SPED – Sistema Público de Escrituração Di-
gital, houve um crescimento signifi cativo das 
obrigações acessórias tributárias eletrônicas 
e, com isso, aumentou-se consideravelmente 
a fi scalização e a possibilidade de cruzamentos 
das informações prestadas pelos contribuintes 
às autoridades fi scais (federais, estaduais e 
municipais).

Com a Nota fi scal eletrônica - NFe, a Escri-
turação Contábil Digital – ECD e, mais recen-
temente, a Escrituração Contábil Fiscal – ECF 
(além de outras diversas obrigações), todas 
as operações de uma empresa ou de pessoas 
físicas são fi scalizadas em tempo real pelas 
autoridades fi scais que, ainda, compartilham 
as informações entre si.

Embora os contribuintes tenham se adaptado 
rapidamente a esse novo cenário, com impor-
tantes investimentos nas áreas de tecnologia da 
informação (TI), fi scal e contábil, o cumprimen-
to das incontáveis obrigações acessórias, que 
exigem conformidade (compliance) absoluta 

entre as informações prestadas, aumentou con-
sideravelmente o risco de erro dos contribuintes 
(e, por decorrência, a aplicação de multas, que 
podem ser bastante elevadas).

Assim, as empresas estão hoje muito mais sus-
cetíveis ao aparecimento de restrições fi scais, 
não só por conta da fi scalização automática e 
full time realizada pelos fi scos, mas por conta 
do cruzamento instantâneo e diversifi cado das 
informações que são prestadas pelos contri-
buintes. Isso sem falar na complexa legislação 
tributária, que dá margem a interpretações 
equivocadas, sem permitir uma comunicação 
ágil e efi ciente entre fi scos e contribuintes.

Por essas razões, deve ser constante e 
primordial a preocupação com o compliance 
tributário, especialmente porque uma peque-
na inconsistência ou omissão de informação 
pode impactar seriamente a operação de uma 
empresa, com consequências imediatas na ati-
vidade empresarial: falta de regularidade fi scal, 
restrição ao fi nanciamento público ou privado, 
entrave nos negócios comerciais, impossibili-
dade de distribuição de dividendos, risco para 
sócios e administradores, além do aumento de 
contingência fi scais e do custo para defesa em 
processos judiciais e administrativos.

Os contribuintes são constantemente moni-
torados e o compliance tributário passou a ser 
essencial para a sobrevivência das empresas, daí 
a importância de procedimentos para verifi cação 
da conformidade de obrigações principais e 
acessórias (eletrônicas), bem como a defi nição 
de rotinas e políticas preventivas, com o obje-
tivo de evitar exigências tributárias e garantir 
defesas adequadas em eventuais processos 
administrativos ou judiciais.

(*) - Advogada sócia do FF Advogados, responsável 
pelas áreas de contencioso tributário, procedimento 

administrativo tributário, compliance e direito do 
entretenimento (thais.francoso@ffl  aw.com.br).

“Sorria, você está sendo fi lmado” 
(porque o compliance tributário

é essencial)
Thaís Folgosi Françoso (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018

CONCEDER ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode fracionar as férias em 03 períodos, como proceder com 
o abono? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ GOZOU, ANTES DA ALTERAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO, 15 DIAS DE FÉRIAS, OS 15 DIAS RESIDUAL PODEM 
SER PARCELADOS?

Os 15 dias restantes poderão ser fracionados com a devida concordância 
do empregado, lembramos que os dois períodos seguintes devem ser 
superiores a 5 dias, conforme previsto no artigo 134 da CLT.

PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
No falecimento do funcionário, os filhos maiores de idade optaram por 
fazer o inventário e decidiram não requerer as verbas rescisórias com a 
emissão do alvará judicial. A empresa tem que fazer o pagamento das 
verbas no prazo de 10 dias. Como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABORTO NÃO CRIMINOSO
Funcionaria gravida sofreu aborto não criminoso, terá direito a licença, 
incluindo a estabilidade provisória? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

É DEVIDO O CÁLCULO DE DSR SOBRE O PAGAMENTO DE SOBREAVISO. 
O VALOR PAGO DE SOBREAVISO INTEGRAM O SALÁRIO?

Somente é devido o Descanso Semanal Remunerado (DSR) para horas 
extras, comissões e adicional noturno. Não há o DSR em relação ao 
pagamento de sobreaviso. Integram a remuneração do empregado, 
o valor pago de sobreaviso. O valor de sobreaviso entra no cálculo de 
13º salário, férias e do aviso prévio. Base Legal: art. 457, §  1º da CLT.

TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO
Quais os procedimentos para transferência de funcionário para empresa 
do mesmo grupo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0121996-39.2012.8.26.0100. A Drª Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 11ª VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Marco Antonio De Campos
Camargo, CPF/MF Nº 021.912.078-12 que Hospital Alemão Oswaldo Cruz lhe ajuizou ação Sumário
da quantia de  R$ 12.673,06, referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando o Réu
em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para apresentação de contestação no prazo de
15 dias úteis. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de Fevereiro de 2018.     (24 e 27)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003092-07.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Hertha Helena Rollemberg Padilha de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo Leal da Silva RG Nº 47277167-X, CPF/MF Nº
412.422.228-98 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 9.895,07,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2017.                             (24 e 27)

Hotel Majestic S/A  -C.N.P.J - 43.121.946/0001-19
Convocação: Assembléias Gerais Ordinária E Extraordinária

São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em AGOE, que se realizarão no dia 21/04/18, às 10:30 hs, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar: I – Ordinária: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II – Extraordinária: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. Águas de Lindóia, 21/02/18. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (22, 23 e 24/02/2018)

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ nº 02.533.940/0001-71 - Edital de Convocação - A Companhia 
Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.940/0001-71, 
com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca 
as Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2018, destinada a deliberar sobre: (a) no 
âmbito da AGO às 09h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro 
Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e 
o montante global anual da remuneração dos administradores; e (iv) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e 
a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 09h30: (i) o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 8.269.878,00, 
com a emissão de 8.269.878,00 novas ações ordinárias e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou 
(b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no 
montante de R$ 24.809.634,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a 
Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31/12/2017, nos termos das seguintes alternativas: (1) em sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, 
o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 24.809.634,00, sem a emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada 
a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 24.809.634,00, com a emissão 
de 13.646.663 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,8180 cada, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem 
subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos declarados na 
AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital 
social indicados nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de 
capital na proporção de suas atuais participações no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. 
As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas 
que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do 
aumento de capital, se aprovado, para subscrever as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital 
social da Companhia, consideradas apenas as Acionistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, 
a AGO/E instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a 
voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

ATIVO R$
Circulante 1.703.175,58
Disponibilidades 847.440,96

Caixa 287.939,35
Bancos Conta Movimento 559.501,61

Disponib. em moeda Estrang. 186.353,54
Espécie 186.353,54

Outros Créditos 631.560,33
Negociação e Interm. Valores 629.163,06
Diversos 2.397,27
Imp. e Contrib. a Compensar 297,27
Pagamentos a ressarcir 2.100,00

Outros Valores e Bens 37.820,75
Despesas Antecipadas 37.820,75

Não Circulante 23.197,66
Permanente 23.197,66
Imobilizado de Uso 23.197,66

Imobilizações em Curso 9.882,34
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (37.115,48)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.726.373,24

PASSIVO R$
Circulante 931.075,17
Outras Obrigações 931.075,17
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 41.373,88
Fiscais e Previdenciárias 37.831,98

Imposto Renda e Contr.Social 9.630,86
Impostos e Contr. a Recolher 28.201,12

Negociação e Interm. Valores 625.154,96
Diversos 226.714,35

Obrig. p/aquis. bens e direitos 1.197,96
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 225.516,39

Não Circulante
Patrimônio Líquido 795.298,07
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (257.299,26)

Prejuízo Exercício Anterior (257.299,26)
Contas de Resultado (16.215,47)

Receitas Operacionais 313.628,82
Despesas Operacionais (287.787,35)
Receitas não Operacionais   4,86
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social (9.630,86)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.726.373,24

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: contato@coopamare.org.br - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extradordinaria
O Diretor Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel
Aparas e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os associados para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de Almeida
nº 659, Pinheiros, cidade de São Paulo, no dia 27 (vinte e sete) do mês de março do
ano de 2018 (Dois mil e dezoito), as 9 (nove) horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) de seus sócios cooperados; às 10:00 (dez) horas em
segunda convocação com  a presença de metade mais um dos seus sócios cooperados;
ou em terceira convocação 11 horas (onze) horas com a presença de, no mínimo, de 10
(dez)  sócios cooperados, sendo o quorum para verificação de cooperados 28 (vinte e
oito) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação das
contas do exercício de 2017; b) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
c) Eleições de sócios cooperados para ocuparem os cargos no Conselho Administrativo;
d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Adequação do Estatuto; f) Exclusão e adesão de
cooperados; g) Outros assuntos de interesse dos cooperados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.
Walison Borges da Silva - Diretor Presidente

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços | CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo      Controladora  Consolidado
Circulante     2017      2016      2017      2016
 Caixa e equivalentes de caixa 273 1.847 8.279 3.278

 Contas a receber de clientes

 Outros ativos    1.978  
 211.054 173.462 231.167 215.320
Não circulante

 Depósitos judiciais e cauções   1.327    1.431     741
   7.005   8.319   7.111   8.396
 Investimentos    
 Imobilizado 12.213  12.223 
 Intangível   37.873   47.287
  87.276  88.579  78.099  57.591
  94.281  96.898  85.210  65.987
Total do ativo 305.335 270.360 316.377 281.307

Passivo e patrimônio líquido  Controladora  Consolidado
Circulante     2017     2016     2017     2016

 Salários e encargos sociais

 Outros passivos     9.787   9.993
   26.744  29.985  37.650  40.806
Não circulante
 Provisão para contingências      1.871
    2.507   1.745   2.643   1.871
Patrimônio líquido
 Capital social    
 Reserva legal    
 Reserva de lucros    
 Reserva especial de ágio    
  276.084 238.630 276.084 238.630
Total do passivo e do 
 patrimônio líquido  305.335 270.360 316.377 281.307

Claiton Pécula 
 

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A Diretoria.

  Controladora  Consolidado
Operações continuadas         2017         2016         2017       2016
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados 148.251 146.462 166.384 164.841
 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados    
Lucro bruto     56.356     62.254      64.791     71.277
(Despesas) receitas operacionais

    
 9   

 Participação em sociedades controladas    
Lucro operacional     28.195     40.358     27.526     38.448

    
    

     15.474     17.549      18.310     22.398
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social     43.669     57.907      45.836     60.846
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício    
Diferidos      
      
Lucro líquido do exercício     34.821     45.908     34.821     45.908

    
 

DEMONSTRAÇÕES DE 
RESULTADOS ABRANGENTES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Controladora  Consolidado
   2017   2016  2017    2016
Lucro líquido do exercício 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente total 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente atribuível aos
 acionistas controladores 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente total 34.821 45.908 34.821 45.908

Fluxos de caixa  Controladora  Consolidado
 das atividades operacionais   2017   2016   2017   2016
Lucro antes do imposto de 
 renda e da contribuição social 43.668 57.907 45.836 60.846
Ajustes para conciliar o lucro 
 antes do imposto de renda
  e da contribuição social

 Valor residual de ativo imobilizado baixado
 Reversão de provisão para contingências
 Provisão para créditos de 

 Resultado da equivalência patrimonial
 Juros e variações monetárias    

(Aumento) redução nos ativos 
 operacionais:

    
 Contas a receber de clientes 48 337 39 
    141 
 Impostos a recuperar  39 891 133
 Outros ativos   1.974 391

 
  em garantia  132  
Aumento (redução) nos passivos 
 operacionais:
 Fornecedores    48
  11  14 
 Impostos a recolher  727  
 Salários e encargos sociais 298  298 
 Outros passivos      
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 4.602 20.571 42.856 24.352
 Imposto de renda e contribuição 
  social correntes    
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais  (1.763) 11.055 34.323 11.897
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimentos
 Dividendos recebidos    

  1.393  
 Adição de ativo imobilizado 
  e intangível    
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades de investimentos   189 (23.149) (29.322) (25.562)
Aumento (redução) líquido de 
  caixa e equivalentes de caixa (1.574) (12.094) 5.001 (13.665)
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do exercício  1.847  13.941  3.278  16.943
Caixa e equivalentes de caixa no 

    273  1.847  8.279  3.278

 Capital Reserva especial Reserva Reserva Lucros/(prejuízos 
   social              de ágio     legal de lucros     acumulados)   Total
Em 31 de dezembro de 2015 136.767          24.826   2.481    29.664              - 193.738

 Distribuição de dividendos      
Em 31 de dezembro de 2016 176.319         24.826   4.776    32.709              - 238.630

     34.821 34.821
 Reserva legal   1.741   
 Reserva de lucros      
 Distribuição de dividendos      
Em 31 de dezembro de 2017 219.931         24.826   6.517   24.810              - 276.084

A DIRETORIA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
1. Informações gerais: 

(a) a prestação 

entre operadoras de saúde e prestação de serviços médicos e hospitalares 

(b) 

Companhia não atuará na captura e processamento de transações de cartões 
(c) a prestação de serviços de atendimento 

marketing (telemarketing) atendimento 
em call center (d) a locação ou comercialização de leitoras de cartões 

(e) 
(f) a participação em 

 (“Prevsaúde”) é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade 

de janeiro de 1997. A Prevsaúde tem como objeto social a administração do 

holding 

(“Guilher”) que é uma sociedade comercial por quotas de 

2. Resumo 
das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 
2.1.  Base de preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor e os ativos e passivos 

2.1.1. 
Demonstrações contábeis individuais e consolidadas: As demonstrações 

Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 5.754 5.017
Empréstimos e financiamentos 1.673 2.647
Arrendamentos financeiros 11 11
Fornecedores 1.074 153
Obrigações tributárias 397 399
Imposto de renda e contribuição social 297 45
Obrigações trabalhistas 989 737
Adiantamentos 492 216
Outras obrigações 132 46
Partes relacionadas 689 763
Não circulante 5.571 6.208
Empréstimos e financiamentos 1.786 3.448
Arrendamentos financeiros 10 21
Obrigações tributárias 976 -
Tributos diferidos 2.642 2.689
Partes relacionadas 17 17
Passivos contingenciais 140 33
Patrimônio líquido 14.910 14.579
Capital social 13.807 13.807
Reservas de capital (1.834) (1.834)
Reserva legal 308 224
Retenção de lucro   2.629   2.382
Total do passivo e patrimônio líquido 26.235 25.804

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 2.046 2.227
Caixa e equivalentes de caixa 881 1.424
Contas a receber 694 555
Estoque 115 112
Tributos a recuperar 52 2
Partes relacionadas 12 7
Dividendos 228 63
Adiantamentos 25 24
Outros créditos 39 40

Não circulante 24.189 23.577
Realizável á longo prazo 3.763 668
Partes relacionadas 3.050 238 
Depósitos 666 419 
Tributos diferidos 47 11 
Investimentos 2.262 2.542 
Imobilizado 18.164 20.355 
Intangível – 12 

                        
Total do ativo 26.235 25.804

Demonstrações dos Resultados  31/12/2016 31/12/2015
Receita líquida 25.802 24.808
Custos (16.300) (16.039)
Lucro operacional bruto 9.502 8.769
Receitas (despesas) operacionais (7.193) (10.188)
Despesas comerciais (1.944) (1.860)
Despesas gerais e administrativas (5.153) (8.396)
Contingências (107) (7)
Outras receitas operacionais 113 188
Depreciação (91) (97)
Amortização (11) (16)
Resultado de participações societárias (50) 180
Resultado na alienação do imobilizado 98 (166)
Resultado antes das despesas/ receitas financeiras 2.357 (1.405)
Resultado financeiro (220) (662)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Imposto de renda (323) 165
Contribuição social            (129)              50
Resultado líquido do exercício          1.685        (1.852)
Número de ações 10.200.000 10.200.000
Resultado líquido básico e diluído
 por ação (Em Reais)            0,17          (0,18)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital social Reservas Reserva Retenção Resultado
        subscrito de capital       legal de lucros do exercício    Total
Saldo em 31/12/2014             12.807       (1.834)         224        4.234                   –  15.431
Aumento do capital  1.000 – – – –  1.000
Resultado do exercício – – – –  (1.852)  (1.852)
Prejuízos acumulados                      –                –             –       (1.852)             1.852            -
Saldo em 31/12/2015             13.807        (1.834)         224         2.382                   –  14.579
Resultado do exercício – – – –  1.685  1.685
Retenção de lucros – – –  247  (247)  -
Reserva legal – –  84 –  (84)  -
Distribuição de dividendos - mínimos obrigatórios – – – –  (401)  (401)
Distribuição de dividendos - excedente ao mínimo obrigatório                      –                –             –                –              (953)      (953)
Saldo em 31/12/2016             13.807       (1.834)         308        2.629                    -  14.910

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao 
 caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 2.037 2.055
Amortização 11 16
Custo na alienação de investimentos – 251
Custo na alienação do imobilizado 192 878
Provisão/Reversão de contingências 107 7
Equivalência patrimonial 50 (180)
Outros ganhos/perdas com participações societárias         –      784
Lucro líquido ajustado  4.534   1.744
Variações no ativo (376) 430
Estoques (3) 3
Contas a receber (138) 457
Tributos a recuperar (50) -
Depósitos (247) (17)
Adiantamentos (2) (1)
Outros créditos 1 (12)
Dividendos Recebidos 63 –
Variações no passivo 2.509 40
Fornecedores 921 (70)
Obrigações trabalhistas 253 (32)
Obrigações tributárias 972 20
Adiantamentos 276 106
Outras obrigações        87        16
Caixa gerado pelas atividades operacionais   6.667   2.214
Imposto de renda e contribuição social pagos     (283)           -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   6.384   2.214
Atividades de investimentos
Partes relacionadas (2.812) 372
Aumento do capital em controladas/coligadas – (545)
Aquisição de imobilizado (40) (127)
Aquisição no intangível – (1)
Caixa líquido consumido pelas 
 atividades de investimentos (2.852) (301)
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos (2.634) (3.768)
Arrendamentos financeiros (12) 32
Partes relacionadas (75) 419
Dividendos (1.354) –
Aumento do capital          –   1.000
Caixa líquido consumido pelas 
 atividades de financiamentos  (4.075)  (2.317)
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa     (543)     (404)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.424 1.828
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício      881   1.424
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa     (543)    (404)

Demonstrações do Valor Adicionado
 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 30.631 29.019
Receita dos serviços prestados 30.533 29.185
Outras receitas 98 (166)
Insumos adquiridos de terceiros (14.354) (17.475)
Custo dos serviços prestados (8.685) (8.571)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (5.610) (8.057)
Perda / Recuperação de valores ativos              (59)            (847)
Valor adicionado bruto        16.277        11.544
Depreciação e amortização         (2.048)         (2.071)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia        14.229          9.473
Valor adicionado recebido em transferência 130 416
Resultado de equivalência patrimonial (50) 180
Receitas financeiras 67 48
Outras             113             188
Valor adicionado total a distribuir        14.359          9.889
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 6.612 6.181
Remuneração direta 5.729 5.362
Benefícios 392 341
F.G.T.S 491 478
Impostos, Taxas e contribuições 5.743 4.821
Federais 2.471 2.004
Estaduais 3.252 2.735
Municipais 20 82
Remuneração de capitais de terceiros 319 739
Juros 266 691
Aluguéis 32 30
Outras remunerações de capitais de terceiros 21 18
Remuneração de capitais próprios 1.685 (1.852)
Resultado líquido do exercício          1.685         (1.852)
        14.359          9.889

EBITDA e Dívida Líquida  31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Resultado financeiro             220             662
EBIT          2.357        (1.405)
Depreciação/amortização/exaustão          2.048          2.071
EBITDA          4.405             666
Caixa e equivalentes de caixa 881 1.424
Empréstimos/financiamentos – circulante 1.673 2.647
Empréstimos/financiamentos – não circulante 1.786 3.448
Arrendamentos financeiros – circulante 11 11
Arrendamentos financeiros – não circulante               10               21
DIVIDA LÍQUIDA          2.599          4.703
Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) 4.405 666
(i) Cálculo efetuado com o EBITDA 
dos últimos doze meses                                      
            0,59           7,06

1. Informações sobre a Companhia - A Empresa Auto Ônibus Manoel Ro-
drigue S.A., (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital nacional 
fechado, do Grupo Comporte, com sede social localizada na Avenida Co-
mendador Martinelli, 276 – Agua Branca, São Paulo/SP. Fundada em 31 de 
Março de 1.966, tem como objeto principal o transporte público coletivo de 
passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contí-
nuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional, sendo este trans-
porte de forma municipal, metropolitano, intermunicipal e interestadual, nas 
modalidades rodoviárias, urbanas e suburbanas; prestação de transporte 
turístico e transporte terrestre de superfície previsto na legislação em vigor. 
A Companhia mantém suas permissões reguladas pelo poder Concedente, 
em que o Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual de Pas-
sageiros é regulado pelo Poder Concedente Federal, o Serviço Público de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal pelo Poder Concedente Estadual e o 
Serviço Público de Transporte Rodoviário Municipal pelo Poder Conceden-
te Municipal. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi 
autorizada pelo Conselho de Administração em 24 de fevereiro de 2017. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e 
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demons-
trações financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de 
avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis en-
volvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ nº 44.581.056/0001-52

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (valores expressos em milhares de reais)

para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recupera-
bilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável 
dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação 
das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a 

análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estima-
tivas e premissas, pelo menos anualmente.

Paulo Sérgio Coelho - Diretor - CPF 162.329.256-53
Antônio Di Lanna - Diretor operacional - CPF 960.906.698-49

José Mendes - CPF 038.229.838-10 - Contador CRC 1-SP-200.580/O-8

Companhia Vale do Rio Roosevelt - CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se às 9:00 horas do dia 12 de março de 2018, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986,
11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais
Classe A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleias Especiais

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas detentores de ações preferenciais Classe A, de ações preferen-
ciais Classe B e de ações preferenciais Classe C do capital social da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se
reunirem em Assembleias Especiais a realizarem-se, cumulativamente, às 15:00 horas do dia 13 de março de 2018,
na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem a respeito do resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da
Companhia, atualmente em circulação, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)
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