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Passivo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Empréstimos e financiamentos  26.648  18.819
Fornecedores e outras contas a pagar  3.342  2.216
Adiantamento de clientes  36  -
Salários e encargos sociais  70  96
Impostos a recolher  73  37
Total do passivo circulante  30.169  21.168
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  50  11.599
Total do passivo não circulante  50  11.599
Patrimônio Líquido
Capital social  32.560  20.051
Prejuízos acumulados  (49.024)  (41.082)
Total do patrimônio líquido  (16.464)  (21.031)
Total do Passivo  30.219  32.767
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  13.755  11.736

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  80  248
Créditos a receber  377  367
Estoques  126  -
Adiantamentos a terceiros  7  30
Impostos a recuperar  30  19
Despesas pagas antecipadamente  71  135
Total do ativo circulante  691  799
Não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamento parceria agrícola  2.517  2.291
Total do Realizável a longo prazo  2.517  2.291
 Ativos biológicos  9.184  7.016
 Imobilizado  1.337  1.596
 Intangível  26  34
Total do ativo não circulante  13.064  10.937
Total do Ativo  13.755  11.736

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

Capital Total
Capital social a Prejuízos Patrimônio
  social integralizar acumulados       líquido

Saldo em 01/01/2014  20.051  (1.787)  (8.402)  9.862
Prejuízo do exercício  -  -  (32.680)  (32.680)
Total de outros resultados
 abrangentes do exercício  -  -  (32.680)  (32.680)
Integralização de capital social  -  1.787  -  1.787
Saldo em 31/12/2014  20.051  -  (41.082)  (21.031)
Prejuízo do exercício  -  -  (7.942)  (7.942)
Total de outros resultados
  abrangentes do exercício  -  -  (7.942)  (7.942)
Aumento de Capital  12.509  -  -  12.509
Saldo em 31/12/2015  32.560  -  (49.024)  (16.464)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios
findos em  31 de dezembro de 2015 e 2014 Em milhares de Reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Prejuízo antes de impostos  (7.942)  (30.549)
Ajustes para:
Depreciação  281  287
Amortização  12  -
Resultado da venda de ativos imobilizado  11  (9)
Despesa de juros com empréstimos e financiamentos  2.729  2.803
Despesa de juros com partes relacionadas  2.770  1.725
Baixa de ativo biológico  242  -
Valor justo de ativo Biológico  (532)  24.851
Outros  -  (9)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Créditos a receber  (10)  (81)
Estoques  (126)  -
Adiantamentos a terceiros  23  (12)
Impostos a recuperar  (11)  (2)
Despesas pagas antecipadamente  64  (43)
Adiantamento parceria agrícola  (226)  (996)
Fornecedores e outras contas a pagar  1.126  122
Adiantamento de clientes  36  -
Salários e encargos sociais  (26)  (76)
Impostos a recolher  36  (1)
Parceria agrícola a pagar, liquido dos adiantamentos  -  702
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos  (5.268)  (2.689)
Fluxo de caixa usados nas atividades operacionais  (6.811)  (3.977)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (33)  (92)
Venda de imobilizado  - 87
Aquisição de intangível  (4)  (33)
Investimentos em ativo biológico  (1.878)  (4.890)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento  (1.915)  (4.928)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos com terceiros  -  6.500
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 com terceiros  (19.194)  (4.818)
Novos empréstimos e financiamentos com
  partes relacionadas  41.780  10.625
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
  com partes relacionadas  (14.028)  (5.287)
Aumento de capital  -  1.787
Caixa proveniente das atividades de financiamento  8.558  8.807
Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa  (168)  (98)
Efeito da variação cambial sobre o caixa mantido  -  -
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  248  346
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  80  248

Demonstrações de resultados Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

31/12/2015 31/12/2014
Receita  444  76
Custo das mercadorias vendidas e dos
 serviços vendidos  (1.432)  (52)
(Prejuízo) Lucro bruto  (988)  24
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas  (1.596)  (974)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  34
Resultado do valor justo do ativo biológico  532  (24.851)
Resultado da venda de ativos imobilizado  -  9
Prejuízo antes das despesas financeiras
 líquidas e impostos  (2.018)  (25.792)
Despesas financeiras  (5.938)  (4.768)
Receitas financeiras  14  11
Despesas financeiras líquidas  (5.924)  (4.757)
Prejuízo antes dos impostos  (7.942)  (30.549)
Imposto diferido  -  (2.131)
Imposto de renda e contribuição social  -  (2.131)
Prejuízo líquido do exercício  (7.942)  (32.680)
Resultado básico e diluído por ação - em R$  (0,40)  (1,63)

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

31/12/2015 31/12/2014
Resultado líquido do exercício  (7.942)  (32.680)
Total de resultados abrangentes  (7.942)  (32.680)

Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.
CNPJ/MF nº 13.445.575/0001-60

Demonstrações Contábeis

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Energia Florestal S.A. é uma sociedade anônima
de capital fechado com sede em Cotia, Estado de São Paulo, que foi cons-
tituída em 20 de dezembro de 2010 e tem por objeto social atividades relaci-
onadas ao reflorestamento, administração e execução de projetos florestais
por conta própria e/ou de terceiros além do comércio de florestas e árvores
em pé e do beneficiamento, comércio e exportação de madeiras e de produ-
tos e subprodutos correlatos ou afins. Seu acionista controlador é a
Columbia S.A. Em 2012 a Companhia possuía parceria agrícola com seis
áreas para plantio de eucalipto (Terra Bahia, Buritizeiro, Flor de Lis, Lagoa
Grande, Fazenda das Águas e Barden), representando uma área total de
4.517 hectares, que estão localizados nos municípios de Barreiras e São
Desidério, ambos no Estado da Bahia. Em 2013, ocorreram as negociações
para o distrato da parceira com a Fazenda Barden e, consequentemente, a
área total para plantio foi reduzida para 4.008 hectares. A primeira temporada
de plantio de eucalipto ocorreu no ciclo 2010/2011, com duas áreas planta-
das (1.805 hectares plantados) e duas em fase de trabalhos de pré-plantio.
No primeiro semestre de 2012 houve um ciclo de manutenção florestal nas
duas primeiras áreas plantadas, além do início de plantio nas outras duas,
com 700 hectares plantados. Ainda em 2012, houve a obtenção de duas
novas áreas, sendo que em uma delas com início de plantio de 328 hectares
no segundo semestre de 2012, totalizando 2.833 hectares de área plantada.
Em 2013, ocorreu o plantio de mais duas áreas com 679 hectares, totalizan-
do 3.512 hectares de área plantada. Não houve plantio durante o exercício
de 2014. Em 2015 não realizamos operações de plantio e em julho foi iniciado
o corte na Fazenda Buritizeiro, totalizando uma área cortada de 162,43 hec-
tares. Em 31 de dezembro de 2015, as demonstrações financeiras da Com-
panhia apresentam excesso de passivos circulantes em relação aos ativos
circulantes, geração de contínuos prejuízos acumulados em virtude de seu
modelo de negócios atual, além de uma expectativa atual de produtiva de
madeira inferior ao seu plano de negócios, e que portanto, poderá enfrentar
dificuldades para recuperar o valor de seus investimentos. Com base nisso,
a Administração está tomando medidas e analisando outras questões para a
mudança do referido quadro e destaca os seguintes itens: (i) Renegociação
dos contratos de venda: Atualmente a Companhia conta com dois contratos
de longo prazo para consumo de toda sua madeira. Tais contratos apresen-
tam oportunidade de correção dos preços, a valor presente, para que seja
possível buscar a otimização das receitas da empresa. Atualmente, negoci-
ações estão sendo conduzidas buscando a correção dos preços contratuais
inicialmente com a Galvani e posteriormente com a Cargill. (ii) Renegociação
dos contratos de parceria: Através da renegociação dos contratos com os
parceiros de terras, reduzir o montante devido contratualmente através das
premissas do projeto, buscando adequação a situação real de produção.
(iii) Renegociação do perfil da dívida: Busca por soluções de financiamento

através de linhas de longo prazo e custos mais baixos, buscando otimização
do perfil da dívida, bem como redução drástica do custo financeiro da empre-
sa. Todavia, o acionista controlador é garantidor dos empréstimos que pos-
suem prazo de vencimento em curto prazo, no qual possui condições de
honrar com as obrigações de curto prazo da Companhia. Por último, confor-
me divulgado na nota explicativa 25 de eventos subsequentes, houve capi-
talização da dívida no montante de R$ 26.441 em 2 de junho de 2016. A
Companhia, em conjunto com outras empresas controladas pela Columbia
S.A., compartilha as estruturas de custos corporativos, gerenciais e opera-
cionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em cada
uma das empresas segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem
atribuídos, os quais ocorrem por meio de critérios de rateio ou individualmen-
te. 2. Base de preparação - a. Declaração de conformidade as normas do
CPC: As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela diretoria em 15 de julho de 2016. b.
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras
são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação das demonstra-
ções financeiras, a Administração da Companhia utilizou julgamentos esti-
mativas e premissas no processo de aplicação das políticas contábeis. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e pre-
missas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informações sobre julga-
mentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos sig-
nificativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 09 –
Ativos biológicos - Incertezas sobre premissas e estimativas: As informa-

ções sobre as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se
em 31 de dezembro de 2015 estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota explicativa 06 - Provisão para perda na realização de
estoques • Nota explicativa 3.h. e 9 - Ativo biológico • Nota explicativa 13
- Provisão para contingências. Mensuração do valor justo: Uma série de
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos
valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A
Administração da Companhia revisa regularmente dados não observáveis
significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como
cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar os
valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de
terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requi-
sitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais ava-
liações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ava-
liação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Em 31 de dezembro de
2015, a Companhia não possuía instrumentos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio de resultado. Informações adicionais sobre as premissas
utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota explicativa 20 - Instrumentos financeiros e geren-
ciamento de riscos. d. Base de mensuração: As demonstrações financeiras
foram preparadas considerando o custo histórico com base de valor.

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da companhia.
Carlos Manoel Mussato - Diretor Presidente

Mauro Sergio dos Santos - CRC 1SP195273/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais
Passivo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Empréstimos e financiamentos  6.050  8.933
Fornecedores e outras contas a pagar  2.366  1.821
Adiantamento de clientes  4  17
Salários e encargos sociais  175  341
Impostos a recolher  56  112
Total do passivo circulante  8.651  11.224
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos  9.460  10.788
Adiantamento para futuro aumento de capital  145  145
Total do passivo não circulante  9.605  10.933
Patrimônio Líquido
Capital social  22.241  4.000
Prejuízos acumulados  (18.662)  (6.583)
Total do patrimônio líquido  3.579  (2.583)
Total do Passivo  18.256  22.157
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  21.835  19.574

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  244  828
Contas a receber de clientes  2.795  1.105
Créditos a receber  293  1
Estoques  4  5
Adiantamentos a terceiros  27  372
Impostos a recuperar  557  844
Despesas pagas antecipadamente  144  133
Ativos mantidos para venda  11.216  -
Total do ativo circulante  15.280  3.288
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos a receber  - 930
Total do realizável a longo prazo  -  930
Imobilizado 6.532 15.341
Intangível  23  15
Total do ativo não circulante  6.555  16.286
Total do ativo  21.835  19.574

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Resultado antes de impostos  (12.079)  (5.917)
Ajustes para:
Depreciação  2.807  1.389
Despesa de juros com empréstimos e financiamentos  2.453  1.343
Despesa de juros com partes relacionadas  1.883  -
Receita de juros com partes relacionadas  (241)  (71)
Custo do ativo líquido baixado  31  -
Provisão para devedores duvidosos
 - partes relacionadas  1.321 -
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes  (1.690)  (587)
Créditos a receber  (683)  322
Estoques  1  (2)
Adiantamentos a terceiros  345  (362)
Impostos a recuperar  287  103
Despesas pagas antecipadamente  (11)  (77)
Fornecedores e outras contas a pagar  545  1.521
Adiantamento de clientes  (13)  5
Salários e encargos sociais  (166)  190
Impostos a recolher  (56)  42
Caixa gerado nas atividades operacionais
Juros pagos  (1.705)  (1.343)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades
 operacionais  (6.971)  (3.444)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Empréstimos a receber de terceiros - concedidos  (150)  (859)
Aquisição de imobilizado  (65)  (7.088)
Venda de imobilizado  -  29
Aquisição de intangível  (8)  (11)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento  (223)  (7.929)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos com terceiros  -  12.061
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
  com terceiros  (8.698)  (1.335)
Novos empréstimos e financiamentos com
  partes relacionadas  15.308  4.323
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 com partes relacionadas  -  (2.877)
Aumento de capital  -  -
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento  6.610  12.172
(Diminuição) Aumento líquido em caixa e
  equivalentes de caixa  (584)  799
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  828  29
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  244  828
Informação adicional ao fluxo de caixa 42.369 42.004
Aquisição de imobilizado mediante
  arrendamento financeiro  5.180  -
Aumento de capital com mútuo  18.241 -

Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.
CNPJ/MF nº 17.691.628/0001-83

Demonstrações Contábeis

Demonstrações de resultados - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

31/12/2015 31/12/2014
Receita  9.024  5.390
Custo das mercadorias vendidas e dos
  serviços vendidos  (13.855)  (7.904)
Prejuízo bruto  (4.831)  (2.514)
Despesas gerais e administrativas  (2.037)  (1.754)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  (1.119)  -
Prejuízo antes das despesas financeiras
  líquidas e impostos  (7.987)  (4.268)
Despesas financeiras  (4.446)  (1.726)
Receitas financeiras  354  77
Despesas financeiras líquidas  (4.092)  (1.649)
Prejuízo antes dos impostos  (12.079)  (5.917)
Prejuízo do exercício  (12.079)  (5.917)

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Em milhares de Reais

31/12/2015 31/12/2014
Prejuízo do exercício  (12.079)  (5.917)
Outros resultados abrangentes  -  -
Total de resultados abrangentes  (12.079)  (5.917)

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em milhares de reais)

Capital Prejuízos Total Patromônio
  social acumulados               líquido

Saldo em 01/01/2014  4.000  (666)  3.334
Prejuízo do exercício  -  (5.917)  (5.917)
Saldo em 31/12/2014  4.000  (6.583)  (2.583)
Prejuízo do exercício  -  (12.079)  (12.079)
Aumento de capital social  18.241  -  18.241
Saldo em 31/12/2015  22.241  (18.662)  3.579

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 30 de janeiro de
2013, com sede em Porto Feliz, estado de São Paulo e tem com objeto social
o comércio de madeiras e produtos derivados, a prestação de serviços de
colheita, picagem de madeira e transporte rodoviário de cargas em geral. Em
31 de dezembro de 2015 as demonstrações financeiras da Companhia apre-
sentam excesso de passivos circulantes no montante de R$ 4.587 (R$ 7.936
em 2014) em relação aos ativos circulantes e prejuízos acumulados de R$
18.662. Na composição desses valores temos operações com a acionista
Columbia S.A., valor que será integralizado ao capital social (ver nota de
eventos subsequentes) e, saldos do investimento em equipamentos na plan-
ta do cliente Jari Celulose e Papel Embalagens S.A. que equalizamos com o
distrato de prestação de serviços. Todavia, o acionista controlador é garan-
tidor dos empréstimos que possuem prazo de vencimento em curto prazo, no
qual possui condições de honrar com as obrigações de curto prazo da Com-
panhia. A Companhia, em conjunto com outras empresas controladas pela
Columbia S.A., compartilha as estruturas de custos corporativos, gerenciais
e operacionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em
cada uma das empresas segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes
serem atribuídos, os quais ocorrem por meio de critérios de rateio ou indivi-
dualmente. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade às nor-
mas do CPC: As demonstrações financeiras da Companhia para os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das
demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 15 de julho de
2016. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações fi-
nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de
apresentação da Companhia. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras, a Administração da Companhia utilizou
julgamentos estimativas e premissas no processo de aplicação das políticas
contábeis. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As esti-
mativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das es-
timativas são reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informa-

ções sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que
tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 18 - Impostos diferidos. Incertezas sobre premissas e estima-
tivas: As informações sobre as incertezas sobre premissas e estimativas
que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material no
exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2015 estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota explicativa 06 - Provisão para créditos de
liquidação duvidosa • Nota explicativa 13 - Provisão para contingências.
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Companhia requerem a mensuração dos valores justos, para os ativos e
passivos financeiros e não financeiros. A Administração da Companhia revi-
sa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avalia-
ção. Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou
serviços de preços, é utilizado para mensurar os valores justos, então a
equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar
a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo
o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser clas-
sificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia
usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores jus-
tos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e

passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos
no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na
mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota explicativa 20 - Instrumentos financeiros e gerenciamen-
to de riscos. d. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas considerando o custo histórico com base de valor, com exceção
dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo
por meio de resultado.

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da companhia.

Xavier Richard Marie Esteve - Diretor

Mauro Sergio dos Santos - CRC 1SP195273/O-0

As ceias de fi m de ano não 
podem ser um momento de 
preocupação – principalmente 
com aquela famosa suspeita so-
bre a maionese –, mas não serão 
se forem seguidas orientações 
simples. Para não transformar 
um momento de celebração em 
sinônimo de contaminação bac-
teriana e intoxicação alimentar, 
há alguns principais erros que 
podem fazer toda a diferença 
e não garantir um jantar/al-
moço seguro. A nutricionista 
Etelma Rosa, da Secretaria de 
Agricultura do Estado, listou 
as ações mais comuns que po-
dem levar à contaminação dos 
alimentos – com desagradáveis 
consequências à saúde de sua 
família. 

“Tem muita coisa que as 
pessoas fazem errada porque 
acham que não tem problema. 
Um clássico é deixar a ceia 
da noite para o dia seguinte 
sem colocar na geladeira, sem 
guardar direito”, explica a nutri-
cionista, adicionando que “esta 
época do ano é muito quente, 
isso colabora para a proliferação 
de bactérias. Então tudo que 
for proteico (como carnes) e 
que tiver ovos, deve ir para a 
geladeira. O principal erro das 
pessoas é achar que depois que 
cozinhou o alimento não tem 
mais perigo, mas tem sim”. 

Outra dica valiosa é ao me-
nos tentar não preparar uma 
grande quantidade de comida. 
Quanto mais sobras, menos 
espaço na geladeira. E menos 
espaço signifi ca menos ar frio 
circulando entre os recipientes 
com as sobras da ceia. E nunca 
se basear no odor para saber se 
um alimento já passou do ponto 
ou não. “A medida não é esta”, 
avisa Etelma.  Para o secretário 
Arnaldo Jardim, dicas como 
essas auxiliam a população 
paulista a consumir alimentos 
com mais qualidade. 

Saiba quais são os principais 
erros: 

 • Manter alimentos expostos 
fora de refrigeração por 
períodos longos, às vezes, 
até o dia seguinte. Isso 
implica na proliferação de 
bactérias, principais cau-
sadoras de intoxicações 
alimentares. 

 • A escolha dos ingredientes 
para o preparo da ceia é 
muito importante, pois 
alimentos muito gorduro-
sos não combinam com o 
período de Verão. Assim, 
deve-se dar preferência 
a receitas com vegetais, 
frutas da estação e evitar 
aquelas com carnes muito 
gordas, toucinho, cre-
mes gordurosos, temperos 
prontos com muito teor de 
sódio e gordura. 

 • Evitar manter preparações 
à base de ovos fora da 
refrigeração por período 
prolongado, como m• 
aioneses, rabanadas, doces 
de ovos, cremes, farofas. 

 • Manter os alimentos sem-
pre cobertos e, se possível, 
aquecidos até o momento 
em que serão servidos. 

 • Não utilizar o mesmo talher 
para servir diferentes pre-
parações. 

 • Não preparar um volume 
muito grande de comida, 
de forma que o seu acondi-
cionamento em refrigeração 
não seja possível e adequado, 
pois as sobras devem ser de-
vidamente acondicionadas 
em recipientes apropriados 
e colocados de forma espaça-
da para facilitar a passagem 
do ar frio. 

 • Em substituição às bebi-
das alcoólicas, no caso de 
restrições, pode-se sugerir 
o preparo de chás gelados 
com frutas picadinhas, 
águas aromatizadas na-
turalmente (com frutas 
cítricas ou carambola e/ou 
gengibre e/ou hortelã ou 
canela em pau) - AC/SA.

Evite a intoxicação 
alimentar na

ceia de fi m de ano

Serra Pará I Participações S.A.
CNPJ/MF:  22.902.631/0001-39

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - Referente ao Período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Aos Acionistas - A administração da Serra Pará I Participações S.A., em 
atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício de 2015, acompanhadas das Demonstrações finan-
ceiras. Toda a documentação relativa às contas ora apresentadas está à 
disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia - Consti-
tuída em 15 de junho de 2015, a Companhia tem por objeto a participação 
direta ou indireta na sociedade anônima denominada Serra Pará Participa-
ções S.A. A Serra Pará Participações S.A. foi constituída em 15 de junho 
de 2015, a Companhia tem por objeto a participação direta ou indireta em 
sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. As controladas têm 
por objeto a estruturação, o desenvolvimento, a implantação, a geração e 
a exploração de empreendimento de energia elétrica por fonte eólica a ser 
desenvolvido nos parques eólicos denominados Vila Amazonas V, Vila Pará 
I, Vila Pará II e Vila Pará III. As controladas encontram-se em fase final de 

construção e no decorrer desta fase, as suas necessidades de caixa são 
cobertas por intermédio das controladoras direta e indireta.
     % Participação Capacidade
Controladas indiretas Consolidação        31/12/2015 Instalada (MW)
Usina de Energia Eólica
 Vila Amazonas S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará I S.A Integral 100% 27.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará II S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará III S.A Integral 100% 24.000
     % Participação
Controlada direta Consolidação       31/12/2015
Serra Pará Participações S.A Integral 100%
Operação Comercial - Em 2013 a Companhia vendeu energia eólica no 

18º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
ocorrido em 13.12.2013. Por meio de contratos com prazo de suprimentos 
de 20 anos, foram negociados 10,5 MW médios para Vila Amazonas V pelo 
preço de R$ 120,36/MW/h, 11,8 MW médios para Vila Para I pelo preço 
de R$ 119,13/MWh, 10,6 MW médios para Vila Para II pelo preço de R$ 
120,38/MWh e 10,5 MW médios para Vila Para III pelo preço de R$ 120,37/
MWh (preço do leilão). Desempenho Economico-Financeiro - Ativo Circu-
lante - 6.904; Ativo Não Circulante - 152.075; Total do Ativo - 158.979; Caixa 
e equivalentes de Caixa - 6.869; Passivo Circulante - 4.344; Passivo Não 
Circulante – -; Patrimônio Líquido - 154.775; Lucro (prejuízo) do período 
- (140); Total do Passivo - 158.979 Finalmente, queremos deixar consigna-
dos nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 
usuários, agentes financeiros e do Setor Elétrico e a todos que direta ou 
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016
Robert David Klein - Diretor Presidente.

Balanço Patrimonial
    Controladora Consolidado
Ativo               2015               2015
Circulante  50   6.904
Caixa e equivalentes de caixa  50   6.869
Impostos a recuperar -  5
Adiantamento a fornecedores -  30
Não Circulante  154.597   152.075
Investimentos  154.597
Imobilizado -  148.784
Intangível -  3.291
Total do Ativo  154.647   158.979
    Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido               2015               2015
Circulante  12   4.344
Fornecedor -  2.444
Parte relacionada  12   1.479
Seguros a pagar -  286
Impostos a pagar -  135
Patrimônio Líquido  154.635   154.635
Capital social  154.775   154.775
Prejuízo do período  (140)  (140)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  154.647   158.979

Demonstração dos Resultados
(Em milhares de reais, exceto o valor por lote de mil ações)

    Controladora Consolidado
Despesas Operacionais               2015               2015
Gerais e administrativas  (12)  (160)
Total  (12)  (160)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado de
 Equivalência Patrimonial  (12)  (160)
Resultado de Equivalência Patrimonial  (128)  -
Receitas (Despesas) Financeiras/ Receitas financeiras -  21
Despesas financeiras -  (1)
Total do resultado financeiro líquido -  20
Prejuízo do Período   (140)  (140)
Prejuízo por ação básico e diluído-em reais  (0,0009)  (0,0009)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Prejuízos
      social acumulados      Total
Saldos em 15/06/2015-data da constituição  1  -  1
Aumento capital conforme AGE em 4/9/15  135.681  -  135.681
Aumentocapital conforme AGE em 3/12/15  9.952  -  9.952
Aumento capital conforme AGE em 23/12/15  9.141  -  9.141
Prejuízo do período  -   (140)  (140)
Saldos em 31/12/2015  154.775   (140)  154.635

Demonstração do Resultado Abrangente
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Prejuízo do período  (140)  (140)
Resultado abrangente do período  (140)  (140)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do período  (140)  (140)
Resultado de equivalência patrimonial  128   -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (12)  (140)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos e contribuições a recuperar -  (5)
Adiantamentos  -  (30)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (140.690)
Impostos, contribuições e outros -  419
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (12)  (140.446)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado -  (5.646)
Diferido -  (3.291)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimento -  (8.937)
Fluxo de caixa das atividades financiamento
Aumento de capital  50   154.850
Transações com partes relacionadas 12  1.398
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento 62  156.248
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa 50  6.865
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa -  4
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  50   6.869
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa  50   6.865

À Diretoria
Vagner da Silva Morais 

Contador - RJ -091970/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados

 na sede social da Companhia.

S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.150.871/0001-71 – NIRE 35300042034

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

1ª Vara Cível – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000095-67.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda, Rua Doutor Fausto Ferraz, 118, apto.61, 
Bela Vista - CEP 01333-030, São Paulo-SP, CNPJ 05.065.744/0001-08, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 59.832,30, referente a dívida trabalhista 
proveniente do processo 01406.2006.089.02.00.8, que tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho 
de São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167344-
80.2012.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARTHUR TROPPMAIS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CPNJ. 03.319.685/0001-21, na pessoa de seu representante legal 
ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR, CPF. 063.537.018-29, que LUIS CARLOS 
GONÇALVES MARCOS lhe ajuizou uma ação de Obrigação de Fazer (rito Sumário), objetivando 
seja a mesma julgada procedente, compelindo a ré para que lavre a escritura definitiva do imóvel, 
apresentado toda a documentação imobiliária atualizada do Apto. 02, situado na Rua Gravataí, 88 
Consolação São Paulo/SP, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do 
Imóvel firmado entre as partes em 11/05/2011, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré 
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.  

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, concedeu nesta 
quarta-feira (28) um indulto 
defi nitivo a Jacqueline Sauvage, 
mulher condenada a 10 anos 
de prisão por ter assassinado 
o marido violento.

No primeiro semestre, o 
chefe de Estado já havia dado 
um perdão “parcial”, que não 
anulava a sentença da Justiça, 
mas permitia a Sauvage, hoje 
com 69 anos, apresentar um 
pedido de liberdade provisó-
ria. No entanto, a solicitação 
foi rejeitada por dois tribunais 
nos últimos meses de outubro 
e novembro.

Depois disso, as fi lhas da 
condenada enviaram uma 
carta a Hollande clamando 
por um indulto defi nitivo para 
sua mãe, que acabou se tor-
nando símbolo da luta contra 
a violência de gênero. “Decidi 
conceder a Jacqueline Sauva-

ge uma remissão do restante 
de sua pena. Essa graça põe 
fi m imediato a sua detenção”, 
escreveu o presidente no 
Twitter.

Em setembro de 2012, após 
ter sido alvo de violência do-
méstica por 47 anos, Sauvage 
matou seu marido, Norbert Ma-
rot, que também havia abusado 
sexualmente das duas fi lhas do 
casal, com três tiros pelas costas 
enquanto ele estava sentado na 
varanda. Em 2014, ela foi con-
denada a 10 anos de cadeia, em 
uma decisão que gerou revolta 
na opinião pública.

Durante todo esse período, a 
Justiça se recusou a interpretar 
o ato de Sauvage como legítima 
defesa, já que a morte de Marot 
ocorreu “a sangue frio” e não 
no momento de uma agressão. 
Pouco antes de morrer, ele ha-
via acordado a esposa aos gritos 
e a ameaçado (ANSA).

Hollande perdoa 
mulher condenada por 
matar marido violento

Divulgação


